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CONTRATO DE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE NO-BREAKS (UPS) NA 
SALA-COFRE, QUE ENTRE SI FAZEM, O 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
21ª REGIÃO E A EMPRESA GL ELETRO - 
ELETRÔNICOS LTDA.  

 
 
CONTRATO TRT/DLC Nº 013/2022 
 
 

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO, com sede 
nesta Capital, na Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova, CEP 59063-900, 
inscrito no CNPJ sob o nº 02.544.593/0001-82, neste ato representado por Sua 
Excelência o Desembargador Vice Presidente no exercício da Presidência, 
ERIDSON JOÃO FERNANDES MEDEIROS, inscrito no CPF/MF sob o n. 
243.238.454-72 e portador da Cédula de Identidade de n. 366.955 SSP/RN, 
doravante denominado, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a 
empresa GL ELETRO - ELETRÔNICOS LTDA,  com sede na Av. Pirâmide, 
661/633/731, Bairro Eldorado, Diadema/SP, CEP:  09970-330, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº  52.618.139/0030-31, neste ato representada pelo Sr. NELSON 
REBELATO JÚNIOR, inscrito no CPF/MF sob o nº 155.440.508-48 e portador da 
Cédula de Identidade nº 22.517.043-7, doravante denominada CONTRATADA, têm 
entre si justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento, na forma 
constante no PROAD nº 651/2022, mediante Pregão Eletrônico do tipo Menor 
Preço, no regime de execução de forma indireta, registrado sob o nº 06/2022, no 
regime de empreitada por valor unitário e regida pela Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 
10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, Resolução CSJT n° 310/2021, Decreto 
8.538/2015, Lei nº 12.846/2013 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações, a Lei n° 12.440/2011, Lei n° 13.709/2018 e demais legislação pertinente 
ao objeto, inclusive o Código de Defesa do Consumidor e Código Civil Brasileiro, no 
que couber, o presente contrato que se regerá pelas condições e cláusulas adiante 
discriminadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O objeto do presente contrato consiste no fornecimento, instalação e start 
up de 2 (dois) equipamentos no-breaks (UPS – Fonte de Energia Ininterrupta, na 
sigla em inglês) de 60 kVA (modular com redundância vertical) para Sala-Cofre, 
principal Data Center do CONTRATANTE, além da desinstalação de dois 
equipamentos de no-breaks existentes no local, em conformidade com as condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste contrato e seus anexos, em especial o 
Anexo III - Especificações Técnicas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  

Os novos equipamentos deverão ser entregues e instalados, assim como 
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os serviços de desinstalação dos no-breaks existentes deverão ser realizados no 
seguinte endereço: 

UNIDADE ENDEREÇO 
(Entrega/instalação/desinstalação) 

COMPLEXO 
JUDICIÁRIO 

TRABALHISTA 
MINISTRO 

FRANCISCO FAUSTO 
NATAL/RN 

Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104 - Lagoa Nova - CEP 59063-
900, Natal/RN 

● Prédio SEDE (Corte) 
○ Pavimento: subsolo 
○ Ambiente: Sala UPS da Sala Cofre 

● Dia/Horário: 
○ Os serviços de instalação / desinstalação deverão ser 

executados sábado, domingo e/ou feriados, salvo 
autorização  excepcional da Fiscalização; 

○ Agendar previamente com 07 dias de antecedência. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – DOS ANEXOS 

São Anexos do presente contrato: 

I  -  Anexo I - Termo de Referência; 
II  -  Anexo II - Planilha Orçamentária; 
III  -  Anexo III - Especificações Técnicas; 
IV  -  Anexo IV - Plantas baixas da sala dos no-breaks; 
V  -  Anexo V - Nota de Empenho. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 
As especificações técnicas, incluindo, as características gerais do no-

break, características de entrada do no-break, características de saída do no-break, 
bancos de baterias do no-break, cabos, desinstalação dos no-breaks antigos, 
instalação completa dos no-breaks, serviços comuns de engenharia, elementos de 
instalações e de infraestrutura, sistema de gerenciamento remoto, treinamento, 
projeto as built, prazo e condições de garantia, estão detalhadas no Anexo III - 
Especificações Técnicas deste contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 

De forma resumida, a presente contratação será composta por: 

I -  Fornecimento e entrega de 02 (dois) no-breaks modulares, potência mínima 
de 60 kVA (redundância vertical 30kVA + 30kVA), conforme  especificações técnicas 
mínimas: 
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● TENSÃO: 
○ ENTRADA: 380V / 60 Hz (TRIFÁSICO) 
○ SAÍDA:  380V / 60 Hz (TRIFÁSICO) 

● APLICAÇÃO: MISSÃO CRÍTICA / DATACENTER / SALA COFRE 

● MÓDULOS DE POTÊNCIA (INTERNO):  
○ MÁXIMO: 30,0 kVA 

    
● BANCO DE BATERIAS:    

    
○ AUTONOMIA: MÍNIMO DE 8 MINUTOS  A PLENA CARGA 

(60kW/60kVA); 
○ GABINETE: No mesmo padrão (material / acabamento / cor) do 

gabinete do no-break ou gabinete metálico convencional, adequados à 
acomodação das baterias necessárias para alcançar a autonomia 
mínima exigida e compatíveis com as dimensões da sala (Anexo IV - 
Planta baixa); 

○ Para comprovação da autonomia mínima exigida, o fabricante deverá 
apresentar memorial de cálculo com gráfico da curva de baterias junto 
com a proposta comercial; 

○ A composição das baterias deverá ser resultante da somatória de 
diversos módulos de baterias (strings de baterias), proporcionando a 
substituição em caso de manutenção, sem que haja o 
comprometimento da carga, resultando apenas numa pequena redução 
da autonomia;  

○ A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS DEVERÁ SER ‘A QUENTE’ 
(HOTSWAP); 
    

II - Desinstalação de 02 (dois) no-breaks antigos, fabricante: APC / MGE e 
modelo: galaxy 3000, com potência fixa de 30kVA, inclusive  desconexão elétrica 
(AC / DC), transporte vertical até 3 metros e transporte horizontal até 300 metros em 
área interna. 

III - Instalação completa de 02 (dois) no-breaks fornecidos, inclusive  transporte 
vertical até 3 metros, transporte horizontal até 300 metros em área interna, 
conexões AC (entrada e saída),  interligação entre módulos, conexões DC (banco 
de baterias),  conexão / configuração / ativação dos sistemas de comunicação / 
monitoramento / supervisórios e start up. 

IV - Treinamento de uso, operação e manutenção dos equipamentos e sistemas 
instalados. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os serviços prestados e equipamentos fornecidos deverão obedecer os 
prazos de garantia estabelecidos no disposto no item 17 do Termo de Referência – 
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Anexo I deste contrato e no Termo de Garantia TRT/DLC nº 003/2022. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

O prazo máximo para execução do objeto contratado será de 90 
(noventa) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela 
CONTRATADA, distribuídos da seguinte forma: 

ETAP
A 

DESCRIÇÃO PRAZO MÁXIMO 

1 
Entrega dos equipamentos e todos 
os materiais. 

Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a 
contar do recebimento, pela Contratada, 
da Nota de Empenho 

2 
Desinstalação dos equipamentos 
antigos, instalação e start up 
(ativação) dos novos No-breaks. 

Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
do recebimento, pela Contratada, da Nota 
de Empenho 

3 
Treinamento de uso, operação e 
manutenção dos equipamentos e 
sistemas instalados 

Até 90 (noventa) dias corridos, a contar do 
recebimento, pela Contratada, da Nota de 
Empenho 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Em caso de descumprimento do prazo total e/ou dos marcos 
intermediários a CONTRATADA estará sujeita à aplicação das penalidades de 
atraso, conforme estabelecido na Cláusula Décima Quarta deste contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Deverão ser observados os demais prazos estipulados neste instrumento 
e seus anexos, como: prazo para substituição do equipamento, em caso de recusa;  
prazo para apresentação dos certificados válidos dos cursos de NR 10 e de NR 35 
para todos os trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elétrico e de altura, 
respectivamente; prazo para agendamento da execução de serviços que necessitem 
de acesso a locais onde funcionem postos de trabalho, constantes nas 
Especificações Técnicas - Anexo III deste contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem 
prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da lei 8.666/93, 
devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os 
documentos necessários à comprovação das alegações, ser encaminhada ao gestor 
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da contratação e recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo 
considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.  

PARÁGRAFO QUARTO 

Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
contemporaneamente à ocorrência do fato impeditivo do cumprimento da obrigação 
e indevidamente fundamentados. 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO 
 

Os equipamentos entregues e serviços executados pela CONTRATADA 
serão recebidos, em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93 e 
modificações posteriores, da seguinte forma: 

I - PROVISORIAMENTE, pela Fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 
CONTRATADA informando a efetiva entrega dos itens e conclusão dos serviços. 

a) A emissão do termo de recebimento provisório tem como pré-requisito 
obrigatório a correta execução do objeto contratado, em 
conformidade com as especificações deste termo de referência. A 
CONTRATADA deverá apresentar para fins de recebimento 
provisório os seguintes documentos: 

o Relatório completo do start up do sistema. 

o Certificados de garantia dos equipamentos, devidamente 
preenchidos e assinados. 

o Manuais em português, em formato digital e impresso. 

o Fornecimento de toda a documentação técnica necessária 
para a instalação, configuração, operação e verificação 
das propostas.  

o Acessórios necessários (Cabos de energia, de 
comunicação, etc.). 

b) Quaisquer incompatibilidades na execução do objeto contratado 
deverão ser sanadas por conta e ônus da CONTRATADA, sob pena 
da não emissão do termo de recebimento provisório, bem como da 
possibilidade de sofrer aplicação de sanção correspondente à 
inexecução parcial ou total do contrato; 

II - DEFINITIVAMENTE, por Comissão devidamente constituída para esta finalidade, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias 
contados a partir do recebimento provisório, após o decurso do prazo de 
observação, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Caso não tenham sido atendidas as condições técnicas de fornecimento e 
instalação dos itens, bem como se houver divergência entre os equipamentos 
indicados na proposta e os entregues, será lavrado Termo de Recusa, no qual serão 
apontadas as falhas constatadas e consignado prazo de até 10 (dez) dias corridos 
para regularização das desconformidades antes verificadas. A CONTRATADA 
deverá, às suas expensas, recolher e substituir o(s) equipamento(s) rejeitado(s), 
bem como retificar os serviços não recebidos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O prazo para regularização das desconformidades não suspenderá ou 
interromperá a multa por atraso prevista no instrumento convocatório. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 
pela solidez e segurança do objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pelas leis pertinentes e pelo 
instrumento contratual. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

 O prazo de vigência do presente contrato terá início com a sua assinatura, 
vigorando até 31 de dezembro de 2022. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
 
  Excepcionalmente, o prazo de vigência mencionado no caput da presente 
cláusula poderá ser prorrogado, mediante autorização da autoridade competente do 
CONTRATANTE, na hipótese de ocorrer prorrogação do prazo de execução, nos 
termos do Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira, condicionado à validade dos 
créditos orçamentários.  

CLÁUSULA SEXTA - DOS VALORES DO CONTRATO 

O valor total do contrato é de R$ 363.600,00 (trezentos e sessenta e três 
mil e seiscentos reais). Os valores unitários do contrato constam na Planilha 
Orçamentária - Anexo II deste contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Nos preços contratados estão inclusos todos os custos relacionados à 
prestação dos serviços, inclusive o fornecimento de peças e componentes, além de 
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despesas diretas e indiretas, tais como: salários, encargos sociais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos 
seus empregados ou prepostos na execução dos serviços objeto do contrato; 
deslocamento e alimentação de pessoal, transporte de equipamentos e materiais, 
fretes, seguros, garantia, custos com impressões, entre outros, observando-se, 
inclusive, os dias e horários de atendimento aos chamados técnicos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os preços contratados são fixos e não reajustáveis. 
 

CLÁUSULA  SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

As despesas com o presente contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários próprios, por meio da verba PTRES 168218 e Nota de Empenho n. 
2022NE00283, emitida em 14/07/2022 pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA  OITAVA - DA MEDIÇÃO  

Os procedimentos para medição ocorrerão conforme previsto no item 12 
do Termo de Referência - Anexo I deste contrato.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 
Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento 

os equipamentos fornecidos e/ou serviços efetivamente executados pela 
CONTRATADA de acordo com os critérios estabelecidos na Planilha Orçamentária 
(Anexo II) e Especificações Técnicas (Anexo III), desde que aprovados pela 
Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com os projetos, planilha 
orçamentária, especificações técnicas e demais elementos constantes deste 
instrumento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 

A medição será realizada mediante solicitação expressa da 
CONTRATADA que deverá elaborar e apresentar, conjuntamente com o documento 
de solicitação, boletim de medição de forma eletrônica, enviada exclusivamente por 
e-mail, que registre os levantamentos e demais informações necessárias à 
discriminação e determinação das quantidades de equipamentos entregues e/ou 
serviços efetivamente executados. 

CLÁUSULA  NONA - DO PAGAMENTO 

O pagamento dar-se-á conforme previsto no  item 12 do Termo de 
Referência – Anexo I deste contrato, em até 10 (dez) dias úteis, a contar do ateste 
da Nota Fiscal, devendo ser apresentada a documentação de regularidade prevista 
em edital e os dados bancários. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 

O pagamento será efetuado em parcela única, após a conclusão de todas 
as etapas da contratação, podendo, excepcionalmente, no estrito interesse do 
CONTRATANTE e de acordo com a sua conveniência, serem medidos 
equipamentos e serviços para pagamento parcial, desde que devidamente justificado 
e autorizado pela Fiscalização. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Somente serão encaminhadas para pagamento as faturas emitidas pela 
CONTRATADA com base nos itens fornecidos, assim como os serviços 
efetivamente executados e aprovados pela Fiscalização, obedecidas às condições 
estabelecidas no edital e no contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Os pagamentos serão realizados desde que a CONTRATADA efetue as 
cobranças de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente 
no que se refere às retenções tributárias. 

PARÁGRAFO QUARTO 

A CONTRATADA deverá atender a todos os regulamentos internos 
aplicáveis aos processos de pagamento do CONTRATANTE, do Tribunal Superior 
do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, em especial, à 
necessidade de cadastro prévio no sistema SIGEO-JT, emissão de notas fiscais 
eletrônicas no formato XML e cadastro / envio do referido documento fiscal no 
sistema supracitado. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto 
houver pendência de quitação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual, ressalvando-se o disposto no Parágrafo Sexto desta 
cláusula. 

PARÁGRAFO SEXTO 

Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de deduzir do pagamento 
devido à CONTRATADA as importâncias correspondentes a multas, faltas ou 
débitos a que porventura tiver dado causa, mediante oportunidade de contraditório e 
ampla defesa à CONTRATADA. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

Sobre o valor faturado será retido na fonte, quando for o caso, o 
correspondente a: 
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I - Imposto de Renda  das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
COFINS,  e Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público - PIS-PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB 
nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 
27/12/96; 

II - Contribuição Previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da 
Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 

III - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei 
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2013, combinada com a legislação 
municipal e/ou distrital sobre o tema. 

PARÁGRAFO OITAVO 

As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL (Sistema Integrado de 
Pagamentos de Impostos e Contribuições) não sofrerão a retenção na fonte dos 
valores acima citados (exceto o ISSQN), devendo apresentar, para fins de 
comprovação da condição de optante, cópia do Termo de Opção e a declaração em 
duas vias, assinadas pelo representante legal, no ato de assinatura do contrato e 
nas prorrogações contratuais, e sempre que a Administração solicitar para fins da 
referida comprovação, podendo ser utilizado também, a consulta ao Portal do 
Simples. 

PARÁGRAFO NONO 

A regularidade fiscal e trabalhista traduz-se na detenção das seguintes 
certidões atualizadas:  

I  -  CRF (Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS, emitido pela 
CEF); 
II  -  Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Negativa da Dívida Ativa 
da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a 
"d" do Parágrafo Único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991; 
III  -  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
IV  -  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 
V  -  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440/2011). 

PARÁGRAFO DÉCIMO 

O CONTRATANTE também poderá verificar a situação do fornecedor por 
meio de consulta online no SICAF, cujo resultado será impresso e juntado aos autos. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 

Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos 
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documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA 
importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO 

Os valores das multas porventura aplicadas serão descontados dos 
pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA, ou da garantia prestada na forma 
prevista na Cláusula Décima Segunda deste contrato, ou, ainda, cobradas 
diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.  

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO 

A retenção do valor da multa poderá ser feita cautelarmente, quando se 
tratar de última parcela a ser faturada, ou quando do encerramento do processo 
administrativo de penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA, as previstas no item 14 do Termo de 
Referência e no presente contrato, afora outras que por lei lhe couberem, as 
seguintes: 

I -  Designar preposto para atuar como seu representante legal e administrativo 
durante a vigência do contrato; 

II -   Executar os serviços de acordo com as normas técnicas vigentes, com os 
quantitativos, especificações técnicas e demais detalhes definidos neste contrato e 
seus anexos, além da sua proposta técnica / comercial. 

III -  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia contratual prestada ou dos 
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 

IV -  Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, tais como: 
salários, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações e 
quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos na 
execução dos serviços objeto do contrato, deslocamento e alimentação de pessoal, 
transporte de equipamentos e materiais, fretes, seguros, custos com impressões e 
despesas similares. 

V -  Garantir o objeto e os serviços executados, nos termos do item 17 do Termo 
de Referência – Anexo I deste contrato e do Termo de Garantia TRT/DLC nº 
003/2022.  

VI -  Providenciar a substituição do equipamento recusado no prazo de até  05 
(cinco) dias corridos; 
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VII -  Apresentar à Fiscalização, com no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência 
das atividades, os certificados válidos dos cursos de NR 10 e de NR 35 para todos 
os trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elétrico e de altura, 
respectivamente; 

VIII -  Agendar com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência os serviços 
que necessitem de acesso a locais onde funcionem postos de trabalho; 

IX -  Garantir a oferta de peças e sobressalentes para o equipamento ofertado na 
licitação por período mínimo de 5 (cinco) anos, a partir da emissão da Termo de 
Recebimento Definitivo de forma a garantir a disponibilidade de peças de reposição 
neste interstício; 

X -  Caso seja optante do SIMPLES NACIONAL (Sistema Integrado de 
Pagamentos de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte), apresentar para fins de comprovação dessa condição, cópia do 
Termo de Opção e a declaração em duas vias, assinadas pelo representante legal, 
tanto no momento da assinatura do contrato, quanto em cada eventual prorrogação; 

XI -  Atender aos critérios de sustentabilidade elencados no item 3 do Termo de 
Referência, Anexo I deste contrato; 

XII -  Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

XIII -  Avisar, por escrito, qualquer alteração em seu endereço ou telefone; 

XIV -  Zelar pela boa execução do contrato, realizando os serviços com integral 
observância às suas disposições, comunicando ao CONTRATANTE, quando 
solicitado, por escrito e em tempo hábil, quaisquer problemas relacionados à 
execução do contrato;  

XV -  Prestar os esclarecimentos que forem necessários à Fiscalização do contrato; 

XVI -  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no montante de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor do contrato, na forma do parágrafo 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
observando-se o disposto no § 2º e seguintes do referido artigo; 

XVII -  Abster-se de contratar para atuarem neste contrato empregados que 
sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, 
de membros ou juízes vinculados ao TRT da 21ª Região (art. 3º da Resolução nº 
07/2005, com a nova redação que lhe foi dada pela Resolução nº 09/2005, do 
Conselho Nacional de Justiça); 

XVIII -  Abster-se de colocar à disposição do CONTRATANTE, para o 
exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos artigos 1º e 2º 
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da Resolução nº 156/2012 do Conselho Nacional de Justiça (art. 4º da Resolução 
156/12 – CNJ); 

XIX -  Manter-se, durante a vigência do contrato, livre de inscrição no 
cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições 
análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio 
da Portaria nº 540/2004; 

XX -  Não ser condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis 
de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho 
escravo, em afronta a previsão dos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 
1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga 
o Protocolo de Palermo) e das Convenções da Organização Internacional do 
Trabalho - OIT nº 29 e nº 105; 

XXI -  Não possuir em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, podendo empregar menor, a partir de 14 (catorze) anos, na 
condição de aprendiz (Lei nº 9.854/99). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  

As partes poderão, de forma fundamentada, solicitar, entre si, a adoção 
de providências que julguem necessárias à correta execução do contrato e/ou que 
venham a desobstruir sua realização e a proteger o patrimônio institucional ou 
material de uma ou de ambas as partes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O CONTRATANTE não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de 
responsabilidade por danos diretos da CONTRATADA para terceiros, sejam 
fabricantes, representantes ou quaisquer outros. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A não manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação 
necessárias para contratação com o poder público,  durante a execução do contrato, 
ensejará sua rescisão, além da aplicação das penalidades previstas. 

PARÁGRAFO  QUARTO 

Na situação a que se refere o Parágrafo Terceiro desta cláusula, o 
CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize 
suas condições de habilitação e qualificação, quando não identificar má-fé ou a 
incapacidade da empresa de corrigir a situação. 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

 

13 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade do 
CONTRATANTE, além das constantes no item 15 do Termo de Referência e no 
presente contrato, afora outras que por lei lhe couberem, as abaixo relacionadas: 

I - Designar, formalmente, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei 
8.666/93, representantes responsáveis pela fiscalização e acompanhamento do 
contrato, sem prejuízo da total responsabilidade da CONTRATADA perante o 
CONTRATANTE ou para com terceiros; 

II- Fiscalizar, sem prejuízo da total responsabilidade da CONTRATADA perante o 
CONTRATANTE ou para com terceiros, a execução do presente contrato; 

III - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das 
obrigações contratuais, inclusive permitir livre acesso dos técnicos da 
CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE relacionadas à execução do 
contrato, quando aplicável; 

IV - Receber os serviços mediante termo de recebimento e em conformidade com a 
legislação; 

V- Atestar as notas fiscais ou faturas da CONTRATADA; 

VI- Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, inclusive 
prejuízos causados à Administração e multas que venham a ser aplicadas, conforme 
o disposto no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA, no prazo de 10 
(dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a contar da assinatura do presente 
contrato, prestará a garantia no valor de R$ 18.180,00 (dezoito mil, cento e oitenta 
reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, dentre as 
seguintes modalidades: 

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

II - Seguro-garantia; 

III - Fiança bancária. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o 
pagamento de: 
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I - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

II - prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 

III - multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A garantia deverá ser apresentada com validade durante a execução do 
contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, devendo ser 
renovada a cada prorrogação.  

PARÁGRAFO TERCEIRO 

 A garantia prestada por meio de caução em dinheiro deverá ser 
efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta específica com correção 
monetária, em favor do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO 

Em se tratando de Fiança Bancária, esta deverá ser emitida por instituição 
financeira devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da Lei nº 
4.595/64 e da Resolução CMN nº 2.325/96. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento 
de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada pelo 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEXTO 

Caso o contrato seja prorrogado, a CONTRATADA fica obrigada a 
providenciar a prorrogação do prazo estipulado na apólice ou na carta de fiança 
pelo período necessário, observando-se o disposto no Parágrafo Segundo da 
presente cláusula. A adequação da vigência da garantia, em face da prorrogação do 
contrato, deverá ser efetuada antes do término da vigência da garantia apresentada 
originalmente.  

PARÁGRAFO SÉTIMO 

 Em caso de acréscimo ou supressão de serviços, ou ainda de  reajuste ou 
revisão contratual, a garantia será acrescida ou devolvida, conforme o caso, 
guardada, sempre, em todas as hipóteses, proporção de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor atualizado do contrato. Caso haja necessidade de complementação do valor 
da garantia, em face de majoração do valor do contrato, deverá ser observado o 
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prazo previsto no caput desta cláusula, a contar da assinatura do instrumento que 
alterou o valor do contrato. 

PARÁGRAFO OITAVO 

 O descumprimento do prazo de prestação da garantia contratual 
mencionado no caput desta cláusula poderá ensejar a aplicação da penalidade 
prevista na alínea “d” do inciso II da Cláusula Décima Quarta deste contrato. A 
mesma penalidade será aplicada no caso de descumprimento do prazo para 
adequação da vigência da garantia, previsto no Parágrafo Sexto desta cláusula, e no 
caso de descumprimento do prazo para adequação do valor da garantia, previsto no 
Parágrafo Sétimo desta cláusula, de forma proporcional ao valor complementar da 
garantia.  

PARÁGRAFO NONO 

O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação 
que rege a matéria. 

PARÁGRAFO DÉCIMO 

A garantia será considerada extinta: 

I - Com a devolução da apólice, carta-fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a 
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; e 

II - Com o término da vigência do contrato, observado o prazo previsto no parágrafo 
segundo desta cláusula, que poderá, independentemente da sua natureza, ser 
estendido em caso de ocorrência de sinistro. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO  

 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo 
instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar 
sanções à CONTRATADA. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO 

 Ao assinar o presente contrato, a CONTRATADA autoriza o 
CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista na presente 
cláusula. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E 
GERENCIAMENTO 
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Os procedimentos de fiscalização e gerenciamento, especificados no item 
16 do Termo de Referência (Anexo I), serão exercidos por representantes 
devidamente indicados pelo CONTRATANTE, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a 
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto 
contratual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial, ou pelo atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 
assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades serão aplicadas, 
cumulativamente ou não: 

I - Advertência 

II - Multa, nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso no fornecimento dos equipamentos: 0,2% (dois 
décimos por cento) da parcela em atraso, por dia decorrido, até o 
limite de 9% (nove por cento). 

b) Pelo atraso no cumprimento do prazo máximo para execução do 
objeto contratado: 0,3% (três décimos por cento) do valor 
contratado, por dia decorrido, até o limite de 9% (nove por cento).  

○ O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias 
poderá caracterizar a inexecução do objeto e o contrato 
poderá ser rescindido a critério do CONTRATANTE. 

c) Pelo atraso no cumprimento de prazos / marcos intermediários 
dos serviços, na correção das falhas, vícios, imperfeições ou 
defeitos apontados pela Fiscalização, ou atraso no atendimento 
de quaisquer prazos definidos para prestação de garantia / 
assistência técnica, em relação à parcela em atraso: 0,1% (um 
décimo por cento) do valor contratado, por dia decorrido, até o 
limite de 9% (nove por cento).  

d) Pelo atraso na prestação da garantia contratual 0,07% (sete 
centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia 
decorrido, até o limite de 2,0% (dois por cento). 

e) Pela inexecução total ou parcial do objeto: 10% (dez por cento) 
sobre o valor do contrato. No caso de inexecução parcial, a multa 
compensatória incidirá apenas sobre a parcela inadimplida, caso 
esta possa ser individualizada e desde que não prejudique o 
aproveitamento da parcela executada. 
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f) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 
8.666/93 ou no instrumento convocatório e não abrangida nos 
incisos anteriores: até 0,1% (um décimo por cento) do valor 
contratado, para cada evento, que será dobrada em caso de 
reincidência. 

III - Impedimento de licitar e contratar com a União, e descredenciamento do 
SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital 
e neste contrato e das demais cominações legais, quando o licitante que, convocado 
no prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar 
documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
a execução no contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O CONTRATANTE poderá, mediante despacho fundamentado, deixar de 
instaurar ou suspender a aplicação da penalidade de multa nos casos em que o 
valor for considerado irrisório, conforme o Ato TRT/GP nº 237/2016. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O valor das multas porventura aplicadas serão descontadas dos 
pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, ou recolhidas por meio de Guia de 
Recolhimento da União - GRU, ou cobradas judicialmente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

As penalidades aplicadas serão registradas no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. 

PARÁGRAFO QUARTO 

As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de 
circunstâncias excepcionais e as justificativas somente serão aceitas por escrito, 
fundamentadas em fatos reais comprovados, a critério da autoridade competente do 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, sem efeito suspensivo, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação, nos termos do art. 109, inciso 
I, alínea “f”, da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEXTO 

O CONTRATANTE aplicará as penalidades previstas na legislação 
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administrativa, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 
CIVIL DA CONTRATADA 

A CONTRATADA será responsabilizada nos âmbitos administrativo e civil 
pelos atos lesivos previstos na Lei nº 12.846/2013, quando comprovadamente 
praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não, na forma ali prevista. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Constituem atos lesivos à Administração Pública: 

a) Fraudar o presente contrato;  

b) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações do presente contrato, sem autorização em lei, no edital da licitação ou 
no próprio instrumento contratual; 

c) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO 

Respeitado, no que couber, o amplo direito de defesa, o presente contrato 
poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 79 da Lei nº 
8.666/93, c/c suas alterações posteriores, nas seguintes formas: 

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

II- Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Na hipótese de ocorrer rescisão administrativa, são assegurados ao 
CONTRATANTE os direitos previstos no art. 80 da Lei nº 8.666/93.  

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da Autoridade Superior do CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, 
subcontratar todos os serviços objeto do contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 

A CONTRATADA somente poderá subcontratar parcela pouco 
representativa do objeto, estando sujeita à aprovação prévia da Fiscalização, sendo 
condição essencial para essa aprovação, a comprovação de capacidade técnica da 
subcontratada para a execução da parcela objeto da subcontratação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
 

Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a 
CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responderá perante o CONTRATANTE como único 
responsável pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes 
ao objeto da subcontratação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PROTEÇÃO DE DADOS 
 

A CONTRATADA e seus empregados obrigam-se a atuar no presente 
Contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados 
Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, 
em especial a Lei 13.709/2018 e a Política de Privacidade e Proteção de Dados 
Pessoais do CONTRATANTE, regulamentado pelo Ato TRT21-GP n° 185/2021. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 
No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

 
I - Tratar os dados pessoais a que tiver acesso em conformidade com o disposto no 
caput desta cláusula, e, na eventualidade da impossibilidade do cumprimento destas 
obrigações, por qualquer razão, concordar em informar formalmente este fato 
imediatamente ao CONTRATANTE, o qual se reserva no direito de rescindir o 
contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo; 
 
II -  Manter e utilizar todas as medidas de segurança administrativas, técnicas e 
físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de 
todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, 
para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, 
uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida. 
 
III - Acessar os dados dentro do escopo deste contrato e na medida abrangida por 
sua permissão de acesso (autorização) e não ler, copiar, modificar, ou remover sem 
autorização expressa e por escrito do CONTRATANTE. 
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IV -  Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, 
diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados 
processados, assegurando que todos os seus empregados prepostos, sócios, 
diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais 
sob responsabilidade do  CONTRATANTE mantenham quaisquer Dados Pessoais 
estritamente confidenciais e que não os utilizem para outros fins, com exceção da 
prestação de serviços ao CONTRATANTE.  
 
V - Treinar e orientar a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação 
à proteção de dados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 

Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção 
da prévia autorização por escrito do CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, 
seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, 
estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma que reflitam referidas 
Informações. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 

Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer 
dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente ao 
CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 

A CONTRATADA deverá notificar o CONTRATANTE em até 24 (vinte e 
quatro) horas a respeito de: 
 
I - Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à 
proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros 
autorizados; 
II - Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e 
responsabilidades da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de 
perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do 
pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta ao CONTRATANTE e/ou a 
terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de 
quaisquer das obrigações previstas nesta cláusula quanto à proteção e uso dos 
dados pessoais. 
PARÁGRAFO SEXTO 
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O CESSIONÁRIO deverá restituir ou eliminar os Dados Pessoais tratados no 
âmbito deste Contrato após serem cumpridas as finalidades de tratamento dos 
Dados Pessoais previstos sob este Contrato; ou se terminada a relação contratual 
entre as Partes. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO 
 

O CESSIONÁRIO em determinados casos poderá manter o armazenamento 
dos dados pessoais tratados no contexto deste Contrato, devendo fundamentar por 
escrito ao CEDENTE a necessidade dessa manutenção. Nesse caso, as obrigações 
do CESSIONÁRIO perdurarão enquanto ele tiver acesso, estiver em posse ou 
conseguir realizar qualquer operação de Tratamento dos Dados Pessoais 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA LICITAÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

A licitação de que trata o presente contrato foi feita por meio da 
modalidade Pregão Eletrônico, cujo edital recebeu o nº 06/2022, Proad nº 
651/2022, de acordo com o preceituado na  Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 
10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, Resolução CSJT n° 310/2021, Decreto 
8.538/2015, Lei nº 12.846/2013 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações, a Lei n° 12.440/2011, Lei n° 13.709/2018 e demais legislação pertinente 
ao objeto, inclusive o Código de Defesa do Consumidor e Código Civil Brasileiro, no 
que couber. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO 

Em conformidade com o disposto no art. 61, Parágrafo Único da Lei nº 
8.666/93, o presente contrato será publicado, na forma de extrato, no Diário Oficial 
da União. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA NOVAÇÃO 

Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de 
qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais 
permanecerão íntegras. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o foro do juízo federal da cidade de Natal/RN competente para 
dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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 E, após haverem lido e concordado, as partes assinam o presente contrato, 
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal. 

 Natal/RN,             de                                  de 2022. 

 
 

______________________________________________________ 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

ERIDSON JOÃO FERNANDES MEDEIROS 
DESEMBARGADOR  VICE PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA     

CONTRATANTE 
 
 

____________________________________________________ 
                    GL ELETRO - ELETRÔNICOS LTDA 
                      NELSON REBELATO JÚNIOR 

ADMINISTRADOR 
CONTRATADA 
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 1.  OBJETO 

 Contratação  de  empresa  especializada  para  fornecimento,  instalação  e  start  up  de  2  equipamentos 
 no-breaks  (UPS  –  Fonte  de  Energia  Ininterrupta,  na  sigla  em  inglês)  de  60  kVA  (modular  com 
 redundância  vertical)  para  Sala-Cofre,  principal  Data  Center  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  21ª 
 Região,  localizado  em  Natal/RN,  inclusive  a  desinstalação  de  02  equipamentos  de  no-breaks  existentes 
 no  local,  em  conformidade  com  as  condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas  neste  Termo  de 
 Referência e seus anexos, em especial o ANEXO B - Especificações Técnicas. 

 1.1.  O  presente  Termo  de  Referência  visa  caracterizar  o  objeto  da  licitação  e  contratação,  definir  prazos 
 e  permitir  o  levantamento  dos  custos,  estabelecer  normas  de  garantia  dos  equipamentos,  materiais  e 
 serviços,  normas  de  fiscalização  e  os  critérios  de  aceitação,  de  pagamento  e  de  recebimento,  além 
 das  sanções  previstas  por  descumprimento  contratual,  bem  como  oferecer  os  subsídios  à  realização 
 do processo licitatório e à contratação de empresa especializada. 

 1.2.  Integram este documento os seguintes anexos: 

 ⮚  ANEXO A - Planilha Orçamentária 

 ⮚  ANEXO B - Especificações Técnicas 

 ⮚  ANEXO C - Plantas baixa da sala dos no-breaks 

 ⮚  ANEXO D - Modelo de Declaração de conhecimento prévio. 

 ⮚  ANEXO  E  -  Modelo  de  declaração  sobre  obrigatoriedade  de  execução  dos  serviços  de  instalação 
 e  startup  de equipamentos no-break com empresa credenciada  pelo fabricante. 

 2.  JUSTIFICATIVA 

 2.1.  JUSTIFICATIVA QUANTO À AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO 

 O  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  21ª  Região,  doravante  referido  como  TRT-RN,  possui  10  imóveis, 
 dentre  prédios,  salas  e  galpões,  distribuídas  em  9  cidades  do  Rio  Grande  do  Norte,  sendo  elas  Assú, 
 Caicó,  Ceará-Mirim,  Currais  Novos,  Goianinha,  Macau,  Mossoró,  Natal  e  Pau  dos  Ferros  (Posto  de 
 Atendimento)  sendo  que  todas  essas  unidades  necessitam  de  sistemas  informatizados  para  realizarem  as 
 suas  tarefas  e  que  dependem,  direta  ou  indiretamente,  do  bom  e  ininterrupto  funcionamento  da 
 Sala-Cofre,  principal  Data  Center  do  TRT-RN,  onde  são  armazenados  e  processados  os  dados  mais 
 importantes do órgão. 

 Para  garantir  o  funcionamento  ininterrupto  da  Sala-cofre  são  necessários  grupos  geradores  a  diesel  e 
 no-breaks  (UPS’s),  ambos  com  redundância  N+1  1  ou  superior.  Um  no-break  ou  UPS  (Fonte  de  Energia 
 Ininterrupta,  na  sigla  em  inglês)  é  um  equipamento  que  regula  a  tensão  e  a  qualidade  da  energia  elétrica 
 que  chega  até  os  dispositivos  eletrônicos  alimentados  por  ele,  além  de  sustentar  a  alimentação  elétrica 
 através  de  um  banco  de  baterias  em  caso  de  interrupção  do  fornecimento  de  energia  elétrica  pela 
 concessionária  local,  por  um  período  suficiente  para  os  geradores  a  diesel  entrarem  em  operação  e 
 assumirem a alimentação elétrica das cargas. 

 Como  medida  de  segurança,  em  aplicações  críticas  como  a  da  Sala-cofre,  é  fundamental  haver 
 redundância  dos  equipamentos  essenciais  ao  seu  funcionamento.  Desta  forma,  a  sala-cofre  do  TRT-RN 
 atualmente  é  atendida  por  2  geradores  a  diesel  e  2  no-breaks  (UPS)  sendo  que  a  interrupção  por  falha  ou 
 defeito em 1 dos geradores ou em 1 dos no-breaks não interrompe o funcionamento normal dos sistemas. 

 1  O ível de edu d cia N + 1 pe ite ue a i stalaç o ali e te u a ca ga elét ica i teg al e te co  u  
 co po e te adicio al. 
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 Os  02  no-breaks  atualmente  instalados  na  Sala  Cofre,  ambos  da  marca/modelo  MGE  GALAXY  3000, 
 são  os  responsáveis  pela  alimentação  elétrica  do  ambiente  e,  apesar  de  estarem  em  pleno  funcionamento, 
 estão  em  obsolescência,  não  havendo  mais  fabricação  nem  disponibilidade  de  peças  para  os  referidos 
 equipamentos. 

 Nesta  perspectiva,  ainda  que  ambas  as  UPS  existentes,  denominadas  “X”  e  “Y”,  estejam  funcionando,  é 
 altamente  recomendável  a  substituição  delas  para  garantir  a  operação  contínua  do  ambiente  de  missão 
 crítica  onde  estas  estão  instaladas,  considerando  a  condição  de  vulnerabilidade  do  ambiente,  caso  os 
 equipamentos venham a apresentar falha da operação. 

 2.2.  JUSTIFICATIVA QUANTO À CLASSIFICAÇÃO DE BEM/SERVIÇO COMUM 

 O  item  objeto  da  presente  contratação  enquadra-se  na  categoria  de  bens  e  serviços  comuns,  de  que  trata  a 
 Lei  n.º  10.520/2002  e  o  Decreto  n.º  10.024/2019,  por  possuírem  padrões  de  desempenho  e  características 
 gerais e específicas usualmente encontradas no mercado. 

 2.3.  JUSTIFICATIVA QUANTO À FORMAÇÃO DE GRUPOS 

 Apesar  do  parcelamento  do  objeto  ser  tecnicamente  possível,  existem  vantagens  técnicas  e  econômicas 
 para  que  não  seja  dividido,  devido  ao  potencial  desinteresse  do  mercado  pelo  item  “instalação”,  se 
 licitado de maneira isolada, em função do pequeno valor e alto risco desta parcela do serviço. 

 O  desinteresse  do  mercado  por  qualquer  uma  das  parcelas  do  objeto  implicará  em  atrasos  significativos 
 na  efetiva  substituição  dos  no-breaks,  além  de  outros  efeitos  danosos  para  a  Administração  Pública  tais 
 como o lapso temporal demasiado entre a aquisição do bem e a sua efetiva ativação / utilização. 

 Desta  forma,  conforme  demonstrado  no  Estudo  Técnico  Preliminar,  é  importante  que  seja  contratada 
 uma  única  empresa  para  o  fornecimento,  instalação  e  ativação  (start  up)  de  cada  no-break  e  desinstalação 
 dos no-breaks existentes. 

 2.4.  JUSTIFICATIVA QUANTO À INAPLICABILIDADE DE COTAS PARA ME E EPP 

 Para  a  execução  do  objeto  da  presente  licitação  se  impõe  a  necessidade  de  uniformização  dos 
 equipamentos  para  que  não  se  frustre  a  padronagem  operacional  pretendida,  conforme  o  princípio  da 
 padronização das compras públicas, disposto no art. 15, inciso I, da Lei n. 8.666/1993. 

 Nos  termos  do  inciso  III  do  art.  49  da  Lei  Complementar  n.  123/06  e  do  inciso  II  do  art.  10  do  Decreto 
 8.538/2015,  não  se  revela  útil  à  Administração  o  tratamento  favorecido  às  microempresas  e  empresas  de 
 pequeno  porte  na  presente  aquisição,  pois  na  hipótese  de  empresas  distintas  executarem  cotas  de  um 
 mesmo  item,  poderá  frustrar  a  padronização  de  materiais/equipamentos,  prejudicar  a  execução  do  objeto, 
 dificultar/onerar a gestão e a fiscalização contratual e reduzir potencial economia de escala. 

 3.  CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 3.1.  Deverão  ser  seguidas  as  recomendações  do  Guia  de  Contratações  Sustentáveis  da  Justiça  do 
 Trabalho disponível no Portal  www.csjt.jus.br/  , conforme  Resolução CSJT nº 310/2021. 

 3.2.  Qualquer  instalação,  equipamento  ou  processo,  situado  em  local  fixo,  que  libere  ou  emita  matéria 
 para  a  atmosfera,  por  emissão  pontual  ou  fugitiva,  utilizado  na  execução  contratual,  deverá  respeitar 
 os  limites  máximos  de  emissão  de  poluentes  admitidos  na  Resolução  CONAMA  n°  382,  de 
 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

 3.3.  Na  execução  contratual,  conforme  o  caso,  a  emissão  de  ruídos  não  poderá  ultrapassar  os  níveis 
 considerados  aceitáveis  pela  Norma  NBR  10151  -  Avaliação  do  Ruído  em  Áreas  Habitadas  visando 
 o  conforto  da  comunidade,  pela  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  -  ABNT,  ou  aqueles 
 estabelecidos  na  NBR  10152  -  Níveis  de  Ruído  para  conforto  acústico,  da  Associação  Brasileira  de 
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 Normas  Técnicas  -  ABNT,  nos  termos  da  Resolução  CONAMA  n°  01,  de  08/03/90,  e  legislação 
 correlata. 

 4.  LOCAIS PARA ENTREGA E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Os  novos  equipamentos  deverão  ser  entregues  e  instalados,  assim  como  os  serviços  de  desinstalação  dos 
 no-breaks existentes, no seguinte endereço: 

 UNIDADE  ENDEREÇO 
 (Entrega / instalação) 

 COMPLEXO 
 JUDICIÁRIO 
 TRABALHISTA DE 
 NATAL/RN 

 Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104 - Lagoa Nova - CEP 59063-900, 
 NATAL/RN 

 ●  Prédio SEDE (Corte) 
 ○  Pavimento: Subsolo 
 ○  Ambiente: Sala UPS da Sala Cofre 

 ●  Dia/Horário: 
 ○  Os serviços de instalação / desinstalação deverão ser 

 executados sábado, domingo e/ou feriados, salvo 
 autorização excepcional da Fiscalização; 

 ○  Agendar previamente com 07 dias de antecedência. 

 Neste  mesmo  local  devem  ser  desinstalados  e  transportados  os  no-breaks  antigos,  conforme  estabelecido 
 neste Termo de Referência e anexos. 

 5.  DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS ENTREGAS E SERVIÇOS 

 De forma resumida, a presente contratação será composta por: 

 ●  Fornecimento  e  entrega  de  02  no-breaks  modulares,  potência  mínima  de  60  kVA  (com  redundância 
 vertical), conforme especificações técnicas mínimas: 

 ○  TENSÃO  : 
 ■  ENTRADA:  380V / 60 Hz (TRIFÁSICO) 
 ■  SAÍDA:  380V / 60 Hz (TRIFÁSICO) 

 ○  APLICAÇÃO  : MISSÃO CRÍTICA / DATACENTER / SALA COFRE 

 ○  MÓDULOS DE POTÊNCIA (INTERNO)  : 
 ■  MÁXIMO:  30,0 kVA 

 ○  BANCO DE BATERIAS  : 
 ■  AUTONOMIA: MÍNIMO DE 08 MINUTOS A PLENA CARGA (60kW / 60kVA); 
 ■  GABINETE:  No  mesmo  padrão  (material  /  acabamento  /  cor)  do  gabinete  do 

 no-break  ou  gabinete  metálico  convencional,  adequados  à  acomodação  das  baterias 
 necessárias  para  alcançar  a  autonomia  mínima  exigida  e  compatíveis  com  as 
 dimensões da sala (Anexo C - Planta baixa); 

 ■  Para  comprovação  da  autonomia  mínima  exigida,  o  fabricante  deverá  apresentar 
 memorial  de  cálculo  com  gráfico  da  curva  de  baterias  junto  com  a  proposta 
 comercial; 

 ■  A  composição  das  baterias  deverá  ser  resultante  da  somatória  de  diversos  módulos 
 de  baterias  (strings  de  baterias),  proporcionando  a  substituição  em  caso  de 

 5 



 manutenção,  sem  que  haja  o  comprometimento  da  carga,  resultando  apenas  numa 
 pequena redução da autonomia; 

 ■  A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS DEVERÁ SER ‘A QUENTE’ (  HOT SWAP  ); 

 ●  Desinstalação  de  02  no-breaks  antigo,  fabricante:  APC  /  MGE  e  modelo:  galaxy  3000,  com 
 potência  fixa  de  30kVA,  inclusive  desconexão  elétrica  (AC  /  DC),  transporte  vertical  até  3  metros  e 
 transporte horizontal até 300 metros em área interna. 

 ●  Instalação  completa  de  02  no-breaks  fornecidos,  inclusive  transporte  vertical  até  3  metros, 
 transporte  horizontal  até  300  metros  em  área  interna,  conexões  AC  (entrada  e  saída),  interligação 
 entre  módulos,  conexões  DC  (banco  de  baterias),  conexão  /  configuração  /  ativação  dos  sistemas  de 
 comunicação / monitoramento / supervisórios e  start  up  . 

 ●  Treinamento de uso, operação e manutenção dos equipamentos e sistemas instalados. 

 6.  VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 O  preço  global  estimado  para  obtido  com  base  em  pesquisa  de  preços  no  mercado  é  de  R$  482.013,77 
 (quatrocentos e oitenta e dois mil e treze reais e setenta e sete centavos)  . 

 7.  PRAZO DE EXECUÇÃO 

 O  prazo  máximo  para  execução  do  objeto  contratado  será  de  90  dias  ,  contados  a  partir  do  recebimento 
 da Nota de Empenho pela contratada, distribuídos da seguinte forma: 

 ETAPA  DESCRIÇÃO  PRAZO MÁXIMO 

 1  Entrega dos equipamentos e todos os 
 materiais. 

 Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a 
 contar do recebimento, pela Contratada, da 
 Nota de Empenho 

 2 
 Desinstalação dos equipamentos 
 antigos, instalação e  start up  (ativação) 
 dos novos No-breaks. 

 Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar do 
 recebimento, pela Contratada, da Nota de 
 Empenho 

 3 
 Treinamento de uso, operação e 
 manutenção dos equipamentos e 
 sistemas instalados 

 Até 90 (noventa) dias corridos, a contar do 
 recebimento, pela Contratada, da Nota de 
 Empenho 

 Em  caso  de  descumprimento  do  prazo  total  e/ou  dos  marcos  intermediários  a  Contratada  estará  sujeita  à 
 aplicação das penalidades de atraso. 

 8.  HABILITAÇÃO / QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 8.1.  Para  a  execução  dos  serviços  objeto  deste  Termo  de  Referência  somente  poderá  ser  contratada 
 empresa  que  atua  no  ramo  de  fornecimento  e  instalação  de  equipamentos  de  energia  tipo  No-break 
 (UPS)  com  experiência  na  execução  dos  serviços  de  instalação  e  start  up  ,  sendo  exigida,  para  a  sua 
 habilitação  no  processo  licitatório,  a  apresentação  da  seguinte  documentação,  além  de  outros 
 documentos estabelecidos no respectivo edital: 

 8.1.1.  CERTIDÃO  DE  REGISTRO  EMITIDA  PELO  CONSELHO  REGIONAL  DE 
 ENGENHARIA  E  AGRONOMIA  (CREA)  da  região  ao  qual  estiver  vinculado  o  licitante  e 
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 que  demonstre  a  compatibilidade  entre  o  objeto  social  da  empresa  e  os  serviços  objeto  da 
 licitação; 

 8.1.2.  DECLARAÇÃO  DE  CONHECIMENTO  PRÉVIO  ,  emitida  pela  Licitante  e  devidamente 
 assinada  por  seu  representante  legal,  declarando  que  teve  conhecimento  prévio  de  todas  as 
 informações,  peculiaridades  e  das  condições  de  prestação  dos  serviços,  por  meio  de  estudo  e 
 análise  deste  Termo  de  Referência,  dos  projetos,  das  especificações  técnicas  e  dos  demais 
 dados pertinentes fornecidos pelo TRT-RN ou obtido  in loco  , conforme modelo do Anexo D; 

 8.1.3.  DECLARAÇÃO  DE  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  EXCLUSIVAMENTE 
 ATRAVÉS  DE  EMPRESA  CREDENCIADA  /  AUTORIZADA  PELO  FABRICANTE, 
 declaração  da  Licitante,  devidamente  assinada  por  seu  representante  legal,  de  que  teve 
 conhecimento  prévio  de  que  os  serviços  de  instalação  de  equipamentos  no-break,  deverão  ser 
 realizados  exclusivamente  por  empresa  na  condição  de  instaladora  credenciada  pelo  fabricante 
 dos  equipamentos  e  com  aptidão  comprovada  nos  termos  deste  Termo  de  Referência  e  anexos 
 (conforme modelo do Anexo E). 

 8.1.4.  ATESTADO  DE  CAPACIDADE  TÉCNICO-PROFISSIONAL:  Comprovação  da  licitante 
 de  possuir  em  seu  quadro  permanente,  na  data  prevista  para  entrega  da  proposta,  profissional 
 de  nível  superior  com  habilitação  na  área  de  engenharia  elétrica,  devidamente  registrado  no 
 CREA; 

 8.1.5.  ATESTADO  DE  CAPACIDADE  TÉCNICO-OPERACIONAL:  Apresentação  de 
 Atestado(s)  de  Capacidade  Técnica  fornecido(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou 
 privado,  em  nome  da  empresa  licitante,  comprovando  o  fornecimento  de  NO-BREAK 
 MODULAR com as seguintes características mínimas: 

 a)  Fornecimento  e  Instalação  de  NO-BREAK  MODULAR  PARA  APLICAÇÕES 
 CRÍTICAS  (Datacenters),  com  potência  mínima  de  30  kVA  ,  em  um  único  contrato  .  O 
 atestado deverá conter, pelo menos, as seguintes informações: 

 o  Empresa Contratante e dados do contrato; 

 o  Características técnicas básicas dos equipamentos; 

 8.2.  O  VÍNCULO  ENTRE  A  EMPRESA  LICITANTE  E  O  PROFISSIONAL  TÉCNICO  por  esta 
 indicado  para  responsabilização  pela  execução  do  objeto  da  licitação,  poderá  ser  comprovado, 
 minimamente,  por  meio  de  contrato  social,  se  o  profissional  for  sócio,  de  contrato  de  trabalho  ou  de 
 contrato  civil  de  prestação  de  serviços  firmado  entre  ambos  (licitante  e  profissional)  com  vistas  à 
 elaboração  dos  serviços  técnico-profissionais  correspondentes  a  sua  especialidade,  ou  ainda  pela 
 apresentação  de  certidão  emitida  pelo  CREA,  indicando  o  profissional  como  pertencente  ao  quadro 
 de responsáveis técnicos da Licitante; 

 8.2.1.  A  licitante  deverá  indicar  o  responsável  técnico,  profissional  de  nível  superior,  Engenheiro 
 Eletricista. 

 8.2.2.  A  licitante  deverá  disponibilizar  todas  as  informações  necessárias  à  comprovação  da 
 legitimidade  dos  atestados  por  ela  apresentados,  oferecendo,  dentre  outros  documentos,  cópias 
 dos  contratos  que  deram  suporte  às  respectivas  contratações,  endereços  atuais  das  pessoas 
 jurídicas Contratantes e locais em que foram prestados os serviços. 

 8.2.3.  A  eventual  substituição  do  profissional  responsável  técnico  pela  realização  dos  serviços 
 contratados,  no  caso  de  integrante  do  quadro  técnico  permanente  ou  indicado  pela  empresa 
 licitante,  deverá  ser  por  outro  de  comprovada  experiência,  equivalente  ou  superior,  sujeito  à 
 aprovação pelo Contratante, sem prejuízo das sanções contratuais ou legais cabíveis. 
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 9.  VISTORIA 

 9.1.  A  realização  de  vistoria  ao  local  onde  serão  executados  os  serviços  é  recomendada,  porém 
 facultativa,  devendo  as  licitantes  apresentarem,  quando  do  procedimento  licitatório,  declaração 
 formal  de  pleno  conhecimento  das  condições  e  peculiaridades  dos  serviços  a  executar,  assinada  pelo 
 seu  responsável  técnico  e  representante  legal.  Esta  declaração  deverá  integrar  a  documentação  de 
 habilitação/qualificação técnica. 

 9.2.  A  não  realização  de  vistoria  não  exime  a  contratada  da  responsabilidade  pelo  fiel  cumprimento  do 
 objeto,  não  sendo  admitidas  declarações  posteriores  de  desconhecimento  de  fatos  que  venham  a 
 dificultar ou a impedir a execução dos serviços. 

 9.2.1.  A  contratada  não  poderá  alegar  a  não  realização  de  vistoria  com  a  finalidade  de  alterar  o  valor 
 da proposta ou deixar de executar os serviços objeto desta contratação; 

 9.3.  A  licitante  que  optar  pela  realização  da  vistoria  deverá  agendar  previamente  junto  à  Coordenadoria 
 de  Arquitetura  e  Engenharia  -  CEA,  do  TRT/RN,  dia  e  horário  para  a  realização  da  visita  através  do 
 email  cea@trt21.jus.br  , com antecedência mínima de  2 dias úteis. 

 10.  ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

 10.1.  Deverão  ser  analisadas  as  condições  de  fornecimento  /  prestação  dos  serviços  e  estudados 
 minuciosamente  todos  os  elementos  das  especificações  e  demais  dados  fornecidos  pelo  Contratante, 
 antes  da  apresentação  das  propostas,  sendo  aconselhável  que  se  informe  ou  questione  junto  ao 
 pregoeiro  sobre  qualquer  eventual  incoerência,  erro,  inconsistência,  falha  ou  omissão  que  forem 
 constatados. 

 10.2.  O  detalhamento  das  propostas  deverá  obedecer  estritamente  à  descrição,  unidades  e  quantitativos 
 constantes da planilha orçamentária (Anexo A). 

 10.3.  A  proposta  deverá  consignar  o  preço  unitário  e  total,  por  item,  expresso  em  moeda  corrente 
 nacional,  devendo  prevalecer  em  casos  de  divergência  entre  o  preço  unitário  e  o  preço  total,  o  valor 
 total.  A  proposta  deverá  ainda,  obrigatoriamente,  registrar  a  marca  e  modelo  de  todos  os 
 equipamentos, além de anexar os respectivos catálogos técnicos e manuais. 

 10.4.  Nos  preços  propostos  deverão  estar  inclusos  todos  os  custos  relacionados  à  execução  dos  serviços  e 
 fornecimento  dos  itens,  mesmo  que  não  haja  a  discriminação  específica  desses  itens  no  Anexo  A  - 
 Planilha  Orçamentária.  Assim  deverão  ser  previstas  todas  as  despesas  diretas  e  indiretas  tais  como: 
 tributos,  salários,  encargos  sociais,  trabalhistas  e  previdenciários,  indenizações  e  quaisquer  outros 
 que  forem  devidos  aos  seus  empregados  ou  prepostos  envolvidos  com  o  objeto  do  contrato,  diárias, 
 aluguéis,  treinamentos  e  deslocamentos  de  funcionários,  transporte  de  materiais,  ferramentas  e 
 equipamentos,  fretes  e  seguros,  garantias,  impressões  de  projetos  e  obtenção  de  documentos,  gastos 
 com  segurança  e  limpeza;  outros  custos  administrativos,  operacionais,  financeiros  e  lucro.  Da 
 mesma  forma,  deverão  ser  incorporados  aos  seus  preços  as  perdas  ou  desperdícios  de  insumos 
 diretos e indiretos necessários à execução dos serviços. 

 10.5.  Será  desconsiderada  qualquer  reivindicação  de  majoração  de  preços  unitários  ou  globais  por  parte 
 da  Contratada,  baseada  na  alegação  de  que  deixou  de  considerar  a  incidência,  sobre  o  objeto  do 
 contrato,  de  qualquer  custo  direto  ou  indireto,  mesmo  que  não  tenha  havido  sua  discriminação 
 específica  nas  planilhas  trazidas  anexas  a  este  documento.  Assim,  os  valores  orçados  para  a 
 planilha  orçamentária  (Anexo  A)  correspondem  aos  únicos  valores  que  a  Contratada  receberá 
 para cumprimento integral do objeto desta contratação  . 

 10.6.  Considerando  as  peculiaridades  do  objeto,  a  Contratada  deverá  considerar  a  execução  dos  serviços 
 de  desinstalação  e  instalação  predominantemente  em  dia  ou  horário  diverso  do  funcionamento  do 
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 TRT-RN  (após  o  expediente  e/ou  aos  sábados,  domingos  e  feriados).  Desta  forma,  o  emprego  de 
 mão-de-obra  em  horários  extraordinários  (sábados,  domingos,  feriados  e  horário  noturno)  para  a 
 execução de serviços deverá ser suportado exclusivamente pela Contratada. 

 10.7.  O  prazo  de  validade  da  proposta  deverá  ser  indicado  em  conformidade  com  os  limites  estabelecidos 
 no edital. 

 11.  SUBCONTRATAÇÃO 

 11.1.  A  Contratada  não  poderá,  sob  nenhum  pretexto  ou  hipótese,  subcontratar  todos  os  serviços  objeto 
 do contrato. 

 11.2.  A  Contratada  somente  poderá  subcontratar  parcela  pouco  representativa  do  objeto,  estando  sujeita  à 
 aprovação  prévia  da  Fiscalização,  sendo  condição  essencial  para  essa  aprovação,  a  comprovação  de 
 capacidade técnica da subcontratada para a execução da parcela objeto da subcontratação. 

 11.3.  Se  autorizada  a  efetuar  a  subcontratação  de  parte  dos  serviços,  a  Contratada  realizará  a  supervisão  e 
 coordenação  das  atividades  da  subcontratada,  bem  como  responderá  perante  o  Contratante  como 
 único  responsável  pelo  rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto 
 da subcontratação. 

 12.  MEDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

 12.1.  O  pagamento  será  efetuado  em  parcela  única,  após  a  conclusão  de  todas  as  etapas  da  contratação, 
 podendo,  excepcionalmente,  no  estrito  interesse  da  Administração  (Contratante)  e  de  acordo  com  a 
 sua  conveniência,  serem  medidos  equipamentos  e  serviços  para  pagamento  parcial,  desde  que 
 devidamente justificado e autorizado pela Fiscalização. 

 12.2.  Somente  poderão  ser  considerados  para  efeito  de  medição  e  pagamento  os  equipamentos  fornecidos 
 e/ou  serviços  efetivamente  executados  pela  Contratada  de  acordo  com  os  critérios  estabelecidos  nos 
 anexos  A  e  B  ,  desde  que  aprovados  pela  Fiscalização,  respeitada  a  rigorosa  correspondência  com  os 
 projetos,  planilha  orçamentária,  especificações  técnicas  e  demais  elementos  constantes  deste  Termo 
 de Referência. 

 12.3.  A  medição  será  realizada  mediante  solicitação  expressa  da  Contratada  que  deverá  elaborar  e 
 apresentar,  conjuntamente  com  o  documento  de  solicitação,  boletim  de  medição  de  forma 
 eletrônica,  enviada  exclusivamente  por  e-mail,  que  registre  os  levantamentos  e  demais  informações 
 necessárias  à  discriminação  e  determinação  das  quantidades  de  equipamentos  entregues  e/ou 
 serviços efetivamente executados. 

 12.4.  O  pagamento  dos  serviços  será  realizado  por  meio  de  ordem  bancária  em  favor  do  fornecedor,  em 
 até  10  (dez)  dias  úteis  após  o  ateste  da  medição  pelo  gestor/fiscal  do  contrato,  mediante 
 apresentação de Nota Fiscal, documentação de regularidade prevista em edital e dados bancários: 

 12.4.1.  O  encaminhamento  para  pagamento  das  faturas  correspondentes  à  medição  ficará  condicionado 
 à apresentação pela Contratada das respectivas notas fiscais. 

 12.4.2.  O  Contratante  poderá  ainda  promover  as  retenções  de  pagamento  necessárias  ao  cumprimento 
 das  recomendações  ou  exigências  legais  estabelecidas  em  qualquer  legislação  pertinente  ao 
 contrato. 

 12.5.  Somente  serão  encaminhadas  para  pagamento  as  faturas  emitidas  pela  Contratada  com  base  nos 
 itens  fornecidos,  assim  como  os  serviços  efetivamente  executados  e  aprovados  pela  Fiscalização, 
 obedecidas às condições estabelecidas no edital e no contrato. 

 12.6.  A  Contratada  é  deverá  atender  todos  os  regulamentos  internos  aplicáveis  aos  processos  de 
 pagamento  no  TRT-RN,  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  e  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do 
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 Trabalho  -  CSJT,  em  especial,  a  necessidade  de  cadastro  prévio  no  sistema  SIGEO-JT,  emissão  de 
 notas  fiscais  eletrônicas  no  formato  XML  e  cadastro  /  envio  do  referido  documento  fiscal  no  sistema 
 supracitado. 

 13.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 13.1.  Os  equipamentos  entregues  e  serviços  executados  pela  Contratada  serão  recebidos,  em 
 conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93 e modificações posteriores, da seguinte forma: 

 13.1.1.  PROVISORIAMENTE  ,  pela  Fiscalização,  mediante  termo  circunstanciado,  assinado  pelas 
 partes  em  até  15  (quinze) dias  da  comunicação  escrita  do  contratado  informando  a  efetiva 
 entrega dos itens e conclusão dos serviços. 

 a)  A  emissão  do  termo  de  recebimento  provisório  tem  como  pré-requisito  obrigatório  a 
 correta  execução  do  objeto  contratado,  em  conformidade  com  as  especificações  deste 
 termo  de  referência.  A  Contratada  deverá  apresentar  para  fins  de  recebimento 
 provisório os seguintes documentos: 

 o  Relatório completo do  start up  do sistema. 

 o  Certificados  de  garantia  dos  equipamentos,  devidamente  preenchidos  e 
 assinados. 

 o  Manuais em português, em formato digital e impresso. 

 o  Fornecimento  de  toda  a  documentação  técnica  necessária  para  a  instalação, 
 configuração, operação e verificação das propostas. 

 o  Acessórios necessários (Cabos de energia, de comunicação, etc.). 

 b)  Quaisquer  incompatibilidades  na  execução  do  objeto  contratado  deverão  ser  sanadas 
 por  conta  e  ônus  da  Contratada,  sob  pena  da  não  emissão  do  termo  de  recebimento 
 provisório,  bem  como  da  possibilidade  de  sofrer  aplicação  de  sanção  correspondente 
 à inexecução parcial ou total do contrato; 

 13.1.2.  DEFINITIVAMENTE,  por  Comissão  devidamente  constituída  para  esta  finalidade,  mediante 
 termo  circunstanciado,  assinado  pelas  partes,  em  até  15  (quinze)  dias  contados  a  partir  do 
 recebimento  provisório,  após  o  decurso  do  prazo  de  observação,  que  comprove  a  adequação  do 
 objeto aos termos contratuais. 

 13.2.  Caso  não  tenham  sido  atendidas  as  condições  técnicas  de  fornecimento  e  instalação  dos  itens,  bem 
 como  se  houver  divergência  entre  os  equipamentos  indicados  na  proposta  e  os  entregues,  será 
 lavrado  Termo  de  Recusa,  no  qual  serão  apontadas  as  falhas  constatadas  e  consignado  prazo  de  até 
 10  (dez)  dias  corridos  para  regularização  das  desconformidades  antes  verificadas.  A  Contratada 
 deverá,  às  suas  expensas,  recolher  e  substituir  o(s)  equipamento(s)  rejeitado(s),  bem  como  retificar 
 os serviços não recebidos. 

 13.3.  O  prazo  para  regularização  das  desconformidades  não  suspenderá  ou  interromperá  a  multa  por 
 atraso prevista no instrumento convocatório. 

 13.4.  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  exclui  a  responsabilidade  civil  pela  solidez  e  segurança 
 do  objeto  contratado,  nem  ético-profissional  pela  perfeita  execução  do  contrato,  dentro  dos  limites 
 estabelecidos pelas leis pertinentes e pelo instrumento contratual. 

 13.5.  O  recebimento  dos  serviços  poderá  ser  parcelado,  excepcionalmente,  no  estrito  interesse  da 
 Administração  e  de  acordo  com  a  sua  conveniência,  desde  que  devidamente  justificado  e  autorizado 
 pela Fiscalização. 
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 14.  OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 São  obrigações  da  Contratada,  além  de  todas  aquelas  já  discriminadas  nos  diversos  itens  desta  peça  e  por 
 força de dispositivos legais: 

 14.1.  Designar  preposto  para  atuar  como  seu  representante  legal  e  administrativo  durante  a  vigência  do 
 contrato; 

 14.2.  Executar  os  serviços  de  acordo  com  as  normas  técnicas  vigentes,  com  os  quantitativos, 
 especificações  técnicas  e  demais  detalhes  definidos  neste  Termo  de  Referência,  seus  anexos  e  na  sua 
 proposta técnica / comercial. 

 14.3.  Prestar e apresentar garantia de execução contratual, em conformidade com a legislação específica. 

 14.4.  Responsabilizar-se  pelos  vícios  e  danos  decorrentes  da  execução  do  objeto,  ficando  a  Contratante 
 autorizada  a  descontar  da  garantia  contratual  prestada  ou  dos  pagamentos  devidos  à  Contratada,  o 
 valor correspondente aos danos sofridos. 

 14.5.  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  diretas  e  indiretas,  tais  como:  salários,  encargos  sociais, 
 fiscais,  trabalhistas,  previdenciários,  indenizações  e  quaisquer  outras  que  forem  devidas  aos  seus 
 empregados  ou  prepostos  na  execução  dos  serviços  objeto  do  contrato,  deslocamento  e  alimentação 
 de  pessoal,  transporte  de  equipamentos  e  materiais,  fretes,  seguros,  custos  com  impressões  e 
 despesas similares. 

 14.6.  Utilizar  empregados  habilitados,  com  conhecimentos  e  qualificação  compatíveis  com  os  serviços  a 
 serem executados, em conformidade com as normas técnicas e legislação vigente. 

 14.7.  Manter  a  disciplina  entre  o  seu  pessoal,  fazendo-o  cumprir,  na  execução  dos  serviços,  as  normas 
 legais  sobre  segurança  contra  riscos  de  acidentes  e  restringindo  sua  circulação  à  área  de  execução 
 dos serviços. 

 14.8.  Observar  as  normas  de  segurança  e  de  saúde  no  trabalho  estabelecidas  nos  dispositivos  legais 
 federais,  estaduais  e  municipais  pertinentes,  como  também  as  constantes  neste  Termo  de  Referência, 
 responsabilizando-se  por  eventuais  processos,  ações  ou  reclamações  movidas  por  pessoas  físicas  ou 
 jurídicas  em  decorrência  do  descumprimento  de  obrigações  e  recomendações  constantes  neste 
 conjunto de normas. 

 14.9.  Responder  integralmente  por  perdas  e  danos  que  vier  a  causar  ao  Contratante  ou  a  terceiros,  em 
 razão  de  ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  sua,  dos  seus  prepostos,  independentemente  de  outras 
 cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

 14.10.  Afastar  imediatamente  dos  locais  de  realização  dos  serviços  qualquer  funcionário  seu  cuja 
 substituição tenha sido motivadamente solicitada pela Fiscalização. 

 14.11.  Executar  os  serviços,  observadas  as  normas  trabalhistas  e  convenções  coletivas,  nos  dias  e  horários 
 (inclusive  sábados,  domingos,  feriados  e  em  horários  noturnos)  estabelecidos  pela  equipe  de 
 fiscalização,  de  forma  a  minimizar  o  prejuízo  aos  trabalhos  desenvolvidos  nos  prédios  e  setores 
 onde serão realizados esses serviços. 

 14.12.  Corrigir  os  defeitos  apontados  pela  equipe  de  Fiscalização,  bem  como  reparar,  corrigir,  remover, 
 reconstruir  ou  substituir,  às  suas  expensas,  no  total  ou  em  parte,  o  objeto  do  contrato  em  que  se 
 verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

 14.13.  Manter  absoluto  sigilo  com  referência  a  assuntos  de  que  tome  conhecimento,  em  função  dos 
 serviços em pauta, inclusive após o encerramento do contrato. 
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 14.14.  Abster-se  de  contratar  para  atuarem  neste  Contrato  pessoas  que  sejam  cônjuge,  companheiro  ou 
 parente  em  linha  reta,  colateral  ou  por  afinidade,  até  o  terceiro  grau,  de  ocupantes  de  cargos  de 
 direção  e  de  assessoramento,  de  membros  ou  juízes  vinculados  ao  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da 
 21ª  Região  (Art.  3º  da  Resolução  nº  07/2005,  com  a  redação  que  lhe  foi  dada  pela  Resolução  nº 
 09/2005, do Conselho Nacional de Justiça). 

 14.15.  Abster-se  de  colocar  à  disposição  do  Contratante,  para  o  exercício  de  funções  de  chefia,  pessoas  que 
 incidam  na  vedação  dos  artigos  1º  e  2º  da  Resolução  nº  156/2012  do  Conselho  Nacional  de  Justiça 
 (art. 4º da Resolução nº 156/2012, do CNJ); 

 14.16.  Manter-se,  durante  a  vigência  do  contrato,  livre  de  inscrição  no  cadastro  de  empregadores  flagrados 
 explorando  trabalhadores  em  condições  análogas  às  de  escravo,  instituído  pelo  Ministério  do 
 Trabalho e Emprego, por meio da Portaria nº 540/2004; 

 14.17.  Não  ser  condenada,  a  Contratada  ou  seus  dirigentes,  por  infringir  as  leis  de  combate  à  discriminação 
 de  raça  ou  de  gênero,  ao  trabalho  infantil  e  ao  trabalho  escravo,  em  afronta  a  previsão  dos  artigos  1° 
 e  170  da  Constituição  Federal  de  1988,  do  artigo  149  do  Código  Penal  Brasileiro,  do  Decreto  n° 
 5.017/2004  (promulga  o  Protocolo  de  Palermo)  e  das  Convenções  da  Organização  Internacional  do 
 Trabalho, OIT nº 29 e nº 105; 

 14.18.  Informar  via  email,  pelo  menos  07  (sete)  dias  antes  do  início  dos  serviços,  nome  completo,  CPF  e 
 cargo  dos  profissionais  responsáveis  pela  desinstalação  /  instalação  dos  equipamentos,  bem  como  os 
 números de telefones e endereços de e-mail dos responsáveis pelos serviços; 

 14.19.  Manter  seus  funcionários  uniformizados  com  calça,  camisa  de  manga  ou  macacão,  bota  de  couro, 
 meias,  bem  como  identificados  por  crachás.  Os  uniformes  deverão  ter  visível  a  logomarca  da 
 empresa. 

 14.20.  Remover  as  sobras  de  materiais,  entulhos  e  detritos  que  a  execução  dos  serviços  produzir  para  fora 
 dos  locais  de  trabalho,  promovendo,  a  seu  ônus  exclusivo,  o  seu  transporte  e  descarregamento  em 
 áreas permitidas pelo órgão e/ou legislação local que discipline esse tipo de serviço. 

 14.21.  Providenciar  o  isolamento  das  áreas  de  trabalho  antes  do  início  da  execução  de  serviços  específicos, 
 através  do  fornecimento,  utilização  e  instalação  de  sinalização  de  segurança,  conforme  definido  em 
 legislação vigente ou por solicitação da Fiscalização. 

 14.22.  Apresentar,  antes  do  início  dos  serviços,  as  Anotações  de  Responsabilidade  Técnica  (ART's) 
 referentes  à  execução  do  objeto  contratual  registrada  em  nome  do(s)  profissional(is)  por  ela 
 indicado(s)  para  assumir  tal  responsabilidade,  sendo  imprescindível  a  comprovação  da  respectiva 
 capacitação dos profissionais responsáveis pelo projeto executivo e execução, respectivamente. 

 14.23.  Obter  junto  aos  respectivos  órgãos  públicos,  conforme  o  caso,  as  licenças  necessárias  e  demais 
 documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

 14.24.  Comunicar  à  Fiscalização,  no  prazo  de  24  horas,  qualquer  ocorrência  anormal  ou  acidente  que  se 
 verifique no local dos serviços. 

 14.25.  Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante. 

 14.26.  Paralisar,  por  determinação  da  Contratante,  qualquer  atividade  que  não  esteja  sendo  executada  de 
 acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

 14.27.  Promover  a  guarda,  manutenção  e  vigilância  de  materiais,  ferramentas,  e  tudo  o  que  for  necessário  à 
 execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

 12 



 14.28.  Ceder,  no  que  couber,  os  direitos  patrimoniais  relativos  ao  projeto  ou  serviço  técnico  especializado, 
 para  que  a  Administração  possa  utilizá-lo  de  acordo  com  o  previsto  neste  Termo  de  Referência  e 
 seus Apêndices, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993. 

 14.29.  Responder  integral  e  diretamente  por  todos  e  quaisquer  danos  causados  a  bens  ou  pessoas,  inclusive 
 em  propriedades  vizinhas,  e  pelas  perdas  decorrentes,  em  virtude  de  omissões  e  atos  praticados  por 
 seus  funcionários  e  prepostos,  fornecedores  e  subcontratadas,  bem  como  pelas  despesas  originadas 
 de  infrações  ou  da  inobservância  de  leis,  decretos,  regulamentos,  portarias  e  posturas  oficiais  em 
 vigor,  devendo  indenizar  o  Contratante  por  quaisquer  pagamentos  que  seja  obrigado  a  fazer  a  esses 
 títulos, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora; 

 14.30.  Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas 
 para a contratação; 

 14.31.  Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem  necessários, 
 no  montante  de  até  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  total  do  contrato,  observando-se  o 
 disposto no § 1º e seguintes do Art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 14.32.  Realizar  treinamento  dos  servidores  e  terceirizados  designados  pela  Fiscalização  sobre  o  uso, 
 operação e manutenção dos equipamentos e dos sistemas instalados. 

 14.33.  Atender  todos  os  regulamentos  internos  do  TRT-RN,  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  e  do 
 Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  -  CSJT  que  sejam  aplicáveis  ao  objeto  desta  contratação, 
 direta ou indiretamente, inclusive aqueles relacionados aos processos de pagamento. 

 15.  OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 São  obrigações  do  Contratante,  além  daquelas  previstas  em  outros  itens  deste  Termo  de  Referência  e  no 
 respectivo contrato, ou ainda, daquelas que por lei lhe couberem: 

 15.1.  Designar,  em  conformidade  com  o  disposto  no  Art.  67  da  Lei  de  Licitações  e  Contratos,  equipe  de 
 Fiscalização  responsável  para  acompanhamento  dos  serviços,  sem  prejuízo  da  total  responsabilidade 
 da Contratada perante o Contratante ou terceiros; 

 15.2.  Autorizar  o  fornecimento  bem  como  o  início  da  prestação  dos  serviços  pela  Contratada,  através  da 
 emissão da respectiva Nota de Empenho; 

 15.3.  Fornecer  as  especificações,  as  orientações,  os  dados  e  as  informações  técnicas  de  sua 
 responsabilidade,  necessárias  à  execução  dos  serviços  e  prestar  quaisquer  esclarecimentos 
 adicionais relevantes ao cumprimento adequado do contrato; 

 15.4.  Garantir  o  acesso  dos  responsáveis  e  funcionários  da  Contratada  e  de  suas  subcontratadas  aos  locais 
 necessários  à  prestação  dos  serviços,  respeitadas  as  normas  de  segurança  estabelecidas  pelo 
 Contratante e aquelas contidas neste Termo de Referência e em diplomas legais específicos; 

 15.5.  Comunicar eventuais falhas ocorridas na execução do objeto; 

 15.6.  Proporcionar  as  condições  à  boa  execução  do  objeto,  inclusive  permitindo  o  acesso,  em 
 conformidade  com  os  procedimentos  internos  de  segurança,  dos  técnicos  da  Contratada  às  suas 
 dependências, quando for o caso; 

 15.7.  Receber  os  serviços  provisoriamente  e  definitivamente,  mediante  termo  circunstanciado  e  em 
 conformidade com a legislação. 

 15.8.  Atestar  as  faturas  da  Contratada,  desde  que  emitidas  em  conformidade  com  a  aceitação  dos  serviços 
 realizada pela Fiscalização e obedecidas às condições estabelecidas no contrato. 
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 15.9.  Efetuar  o  pagamento  da  fatura  no  prazo  estipulado  no  edital  e/ou  contrato,  desde  que  atendidos  os 
 requisitos  estabelecidos  no  instrumento  convocatório  e  regulamentos  internos  relacionados  aos 
 processos de pagamento. 

 15.10.  Aplicar  as  punições  e  sanções  devidas  à  Contratada,  no  caso  de  comprovação  de  irregularidades, 
 garantindo-lhe  a  prévia  defesa  e  observando  a  licitude  dos  demais  procedimentos  administrativos 
 adotados. 

 16.  PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

 16.1.  A  execução  das  atividades  contratuais,  em  conformidade  com  as  disposições  contidas  no  art.  67  da 
 Lei  nº  8.666/1993,  será  acompanhada  por  uma  equipe  de  Fiscalização,  devidamente  designada  para 
 esse fim, sendo-lhe asseguradas as prerrogativas de: 

 16.1.1.  Fiscalizar  a  execução  do  Contrato  zelando  pelo  fiel  cumprimento  das  condições  constantes  de 
 suas cláusulas e anexos. 

 16.1.2.  Suspender  a  execução  de  serviços  que  estejam  em  desacordo  com  o  especificado  ou  por  outro 
 motivo que caracterize a necessidade de tal medida. 

 16.1.3.  Autorizar  o  início  de  qualquer  serviço  ou  de  suas  etapas  e  estabelecer  os  horários  permitidos 
 para  a  execução  de  trabalhos  pela  Contratada,  em  conformidade  com  a  conveniência  e 
 necessidade do Contratante. 

 16.1.4.  Comunicar  eventuais  falhas  ocorridas  na  prestação  dos  serviços  e  determinar  o  que  for 
 necessário à regularização de faltas ou defeitos verificados. 

 16.1.5.  Dirimir  as  dúvidas  que  surgirem  no  curso  da  execução  do  Contrato  e,  não  sendo  possível, 
 encaminhá-las para o pronunciamento de outras unidades administrativas. 

 16.1.6.  Aprovar os serviços executados, bem como os equipamentos fornecidos e materiais utilizados. 

 16.1.7.  Atestar,  após  a  verificação  da  conformidade,  as  notas  fiscais/faturas  correspondentes  da 
 Contratada. 

 16.1.8.  Acompanhar o prazo de execução do Contrato. 

 16.1.9.  Solicitar acréscimos ou supressões, caso haja necessidade. 

 16.2.  A  Fiscalização  exercida  pelo  Contratante  não  excluirá  ou  reduzirá  a  responsabilidade  da  Contratada 
 pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 

 17.  GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 17.1.  Todos  os  equipamentos  instalados  devem  ser  novos,  de  primeiro  uso  e  entregues  na  embalagem 
 original do fabricante, com a devida proteção mecânica e contra intempéries. 

 17.2.  A  contratada  deverá  oferecer  garantia  técnica  do  fabricante  tanto  dos  serviços  quanto  dos  materiais 
 empregados  por,  no  mínimo,  12  meses  ,  contados  a  partir  da  data  do  recebimento  definitivo.  A 
 garantia  técnica  vai  abranger  a  manutenção  corretiva  da  solução  disponibilizada  e  necessária  ao 
 bom  funcionamento  dos  no-breaks  fornecidos  e  instalados,  sem  ônus  para  o  Contratante,  durante  o 
 período de vigência da garantia. 

 17.3.  Quanto  à  garantia  dos  principais  itens  que  compõem  o  sistema,  estes  devem  atender  aos  seguintes 
 períodos mínimos: 

 17.3.1.  Garantia dos no-breaks e bancos de baterias  : no mínimo  12 meses; 
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 17.3.1.1.  OBSERVAÇÃO  :  A  garantia  deve  ser  dada  tanto  pelo  fornecedor  (Contratada),  através 
 do  Termo  de  Garantia  assinado  junto  ao  TRT/RN,  quanto  pelo  fabricante,  através  da 
 garantia do equipamento; 

 17.3.2.  Demais Equipamentos, Serviços e Instalação  : no mínimo  12 meses; 

 17.3.3.  **  O  fornecedor/fabricante  deverá  GARANTIR  A  OFERTA  DE  PEÇAS 
 SOBRESSALENTES  para  o  equipamento  ofertado  na  licitação  em  por  período 
 mínimo  de  05  anos  ,  a  partir  da  emissão  da  Termo  de  Recebimento  Definitivo  de  forma 
 a  garantir  a  disponibilidade  de  peças  de  reposição  neste  interstício,  nos  termos  do  modelo  da 
 Declaração de Conhecimento Prévio - Anexo D. 

 17.4.  Durante  o  prazo  da  garantia  a  Contratada  deverá  consertar  ou  refazer  os  serviços,  bem  como 
 consertar  ou  substituir  os  equipamentos  ou  quaisquer  itens  que  apresentarem  falhas  /  defeitos,  não 
 sendo  permitido  transferir  sua  responsabilidade  a  terceiros,  sendo  permitida  a  participação  do 
 fabricante e/ou subcontratado previamente autorizado pela Fiscalização. 

 17.5.  A  Contratada  responderá  pela  qualidade  e  segurança  dos  serviços  executados  e  equipamentos 
 fornecidos,  nos  termos  dos  dispositivos  legais  aplicáveis,  devendo  prestar  todas  as  informações  e 
 esclarecimentos  solicitados  pela  Contratante  e  efetuar  o  reparo  de  quaisquer  falhas,  vícios,  defeitos 
 ou  imperfeições  que  se  apresentem  nas  instalações  dos  equipamentos  nesse  período, 
 independentemente de qualquer pagamento do Contratante. 

 17.6.  Durante  o  período  de  garantia  a  Contratada  deverá  prestar  os  serviços  de  assistência  técnica  aos 
 equipamentos  instalados  compreendendo  a  reparação  e/ou  substituição,  às  suas  expensas  e  sem 
 comprometimento  da  garantia  oferecida  pela  Contratada  e/ou  fabricante,  de  todas  as  peças,  partes 
 ou  componentes  defeituosos,  por  outros  com  as  mesmas  especificações.  Nesses  casos,  as  despesas 
 relativas à mão de obra e transporte correrão igualmente por conta da Contratada. 

 17.6.1.  O  início  do  atendimento  ao  chamado  técnico  não  poderá  ultrapassar  o  prazo  máximo  de  24 
 horas,  contados  a  partir  do  recebimento  de  comunicação  escrita/eletrônica  (e-mail)  pelo 
 Contratante,  que  poderá  ocorrer  a  qualquer  hora  do  dia  ou  da  noite,  24  horas  por  dia,  7  (sete) 
 dias por semana; 

 17.6.1.1.  Entende-se  por  início  de  atendimento,  o  contato  telefônico  para  diagnóstico  remoto  do 
 eventual problema; 

 17.6.1.2.  Em  caso  de  necessidade  de  visita  presencial  para  diagnóstico  ou  intervenção  técnica  o 
 atendimento não deverá ultrapassar 05 dias úteis; 

 17.6.1.3.  Entende-se  por  início  do  atendimento  presencial,  a  hora  de  chegada  do  técnico  ao  local 
 onde  está  instalado  o  equipamento,  devendo  ser  registrado  e  comprovado  por  assinatura 
 de representante do Contratante; 

 17.6.2.  Conclusão  do  atendimento/reparo  do  equipamento:  máximo  15  dias  úteis  contados  a  partir  do 
 diagnóstico  (presencial  ou  remoto),  salvo  quando  houver  necessidade  de  remoção  do 
 equipamento  e  em  situações  especiais  mediante  a  apresentação  das  justificativas  técnicas, 
 sujeita a aprovação da fiscalização; 

 17.6.2.1.  Entende-se  por  conclusão  do  atendimento  o  momento  em  que  for  restabelecida  a 
 disponibilidade  do  equipamento  para  uso  em  perfeitas  condições  de  funcionamento  no 
 local onde está instalado; 

 17.7.  Iniciada  a  assistência  técnica  pela  Contratada  e  não  sendo  possível  a  solução  do  problema  em 
 até  15  dias  úteis  ,  deverá  o  equipamento  ou  módulo  danificado  ser  substituído  imediatamente  por 
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 outro  em  condições  de  pleno  funcionamento,  de  iguais  ou  superiores  características,  com  ônus 
 exclusivo para a Contratada, até que seja resolvido o problema no equipamento original. 

 17.8.  Após  a  realização  de  análise  e  emissão  de  laudo  técnico,  no  caso  de  constatado  dano  irreparável  ou 
 a  inviabilidade  econômica  do  conserto  do  equipamento,  a  Contratada  deverá  fornecer  um 
 equipamento  novo,  que  atenda  às  especificações  técnicas  Contratadas,  dentro  de  um  prazo  máximo 
 de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de emissão do referido laudo técnico. 

 17.9.  Será  presumida  uma  situação  de  dano  irreparável  ou  a  inviabilidade  econômica  do  conserto  do 
 equipamento,  determinando  a  obrigatoriedade  de  sua  substituição  por  um  novo  de  mesmas 
 especificações  e  características  técnicas,  caso  a  Contratada  não  elabore/apresente  laudo  técnico 
 dentro de um prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do início da assistência técnica. 

 17.10.  A  Contratada  deve  disponibilizar  para  o  Contratante,  os  números  de  telefone  e  os  endereços  de 
 correio  eletrônico  para  contato  em  caso  de  necessidade  de  prestação  de  garantia,  comunicando  à 
 Contratante quaisquer alterações. 

 18.  SANÇÕES 

 18.1.  Pela  inexecução  total  ou  parcial,  ou  pelo  atraso  injustificado  na  execução  do  objeto  deste  Termo  de 
 Referência,  sem  prejuízo  das  responsabilidades  civil  e  criminal,  assegurada  a  prévia  e  ampla  defesa, 
 as seguintes penalidades serão aplicadas, cumulativamente ou não: 

 18.1.1.  Advertência 

 18.1.2.  Multa, nos seguintes termos: 

 a)  Pelo  atraso  no  fornecimento  dos  equipamentos:  0,2%  (dois  décimos  por  cento)  da 
 parcela em atraso, por dia decorrido, até o limite de 9% (nove por cento). 

 b)  Pelo  atraso  no  cumprimento  do  prazo  máximo  para  execução  do  objeto  contratado: 
 0,3%  (três  décimos  por  cento)  do  valor  contratado,  por  dia  decorrido,  até  o  limite  de 
 9% (nove por cento). 

 ○  O  atraso  injustificado  por  período  superior  a  30  (trinta)  dias  poderá 
 caracterizar  a  inexecução  do  objeto  e  o  contrato  poderá  ser  rescindido  a 
 critério do Contratante. 

 c)  Pelo  atraso  no  cumprimento  de  prazos  /  marcos  intermediários  dos  serviços,  na 
 correção  das  falhas,  vícios,  imperfeições  ou  defeitos  apontados  pela  Fiscalização,  ou 
 atraso  no  atendimento  de  quaisquer  prazos  definidos  para  prestação  de  garantia  / 
 assistência  técnica,  em  relação  à  parcela  em  atraso:  0,1%  (um  décimo  por  cento)  do 
 valor contratado, por dia decorrido, até o limite de 9% (nove por cento). 

 d)  Pelo  atraso  na  prestação  da  garantia  contratual  0,07%  (sete  centésimos  por  cento) 
 sobre  o  valor  total  do  contrato,  por  dia  decorrido,  até  o  limite  de  2,0%  (dois  por 
 cento). 

 e)  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  objeto:  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  do 
 contrato.  No  caso  de  inexecução  parcial,  a  multa  compensatória  incidirá  apenas  sobre 
 a  parcela  inadimplida,  caso  esta  possa  ser  individualizada  e  desde  que  não  prejudique 
 o aproveitamento da parcela executada. 

 f)  Pelo  não  cumprimento  de  qualquer  condição  fixada  na  Lei  8.666/93  ou  no 
 instrumento  convocatório  e  não  abrangida  nos  incisos  anteriores:  até  0,1%  (um 
 décimo  por  cento)  do  valor  contratado,  para  cada  evento,  que  será  dobrada  em  caso 
 de reincidência. 
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 18.1.3.  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União  ,  e  descredenciamento  do  SICAF,  pelo  prazo 
 de  até  5  (cinco)  anos,  sem  prejuízo  das  multas  previstas  em  edital  e  no  contrato  e  das  demais 
 cominações  legais,  quando  o  licitante  que,  convocado  no  prazo  de  validade  de  sua  proposta, 
 não  assinar  o  contrato,  deixar  de  entregar  documentação  exigida  no  edital,  apresentar 
 documentação  falsa,  ensejar  retardamento  da  execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta, 
 falhar  ou  fraudar  a  execução  no  contrato,  comportar-se  de  modo  inidôneo,  fizer  declaração 
 falsa ou cometer fraude fiscal. 

 19.  NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

 A  execução  dos  serviços  objeto  do  contrato  deverá  atender  também  às  seguintes  normas  e  práticas 
 complementares: 

 ●  Normas da ABNT e do INMETRO; 

 ●  Códigos,  leis,  decretos,  portarias  e  normas  federais,  estaduais  e  municipais,  inclusive  normas  de 
 concessionárias de serviços públicos; 

 ●  Instrução Normativa IN nº 73/2020 (Pesquisa de Preços); 

 Natal/RN, 06/06/2022. 

 CLAUDIO JESSÉ DE JESUS CALDAS 
 Analista Judiciário - Eng. Eletricista 

 Matrícula 1189 

 20.  APROVAÇÃO 

 Aprovo o presente termo de referência, conforme Ato TRT/GP nº 29/2009. 

 Natal/RN, 06/06/2022. 

 MAZURKIEWICZ TORQUATO CÂMARA 
 Coordenador da CEA 
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ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



 

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. 
Av. Pirâmide, nº 661 - Tel.: 55 11 4075-7708 - www.sms.com.br 
Cep: 09970-330 - Diadema - SP. 
 

Diadema, 07 de Julho de 2022. 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SETOR DE LICITAÇÕES 
PROAD Nº 651/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 
 
 
Vimos pelo presente enviar-lhes nossa Proposta Técnica e Comercial, como 
segue abaixo: 

 
➢ Dados da Empresa: 
Razão social: GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 
CNPJ: 52.618.139/0030-31 
Inscr. Estadual: 286.322.500.119 
Endereço: av. Pirâmide, 661/633/731 
Bairro: Eldorado - Cidade/Estado: Diadema/SP  
CEP: 09970-330 
Tel.: (11) 4075-7708 - Fax.: (11) 4075-7985 
 
Contato:  
Vinicius Pocci Silva - E-mail: sms.governo@legrand.com.br 
 
Site: www.sms.com.br 

 
➢ Abertura de Chamadas para Manutenção/Trocas:  
Telefones: 08000 11 8008 e (11) 4075-7139 
E-mail: atendimento@legrand.com.br 

 
➢ Representante Legal (Assinatura do Contrato) 
  
NELSON REBELATO JÚNIOR 
Administrador de empresa 
Casado 
Brasileiro 
Av. Pirâmide, 661 – Eldorado – Diadema – SP. 
RG: 22.517.043-7 
CPF/MF: 155.440.508-48 
Telefone para Contato: (11) 4075-7160 

 
 

➢ Dados Bancários: 
Banco: 033 -  Banco Santander (Brasil) Ltda 
Agência: 3689-7 
Conta Corrente: 13006539-9 
Praça: São Paulo / SP 

 

RAQUEL
DA
CÂMARA
MARTINS

08/07/2022 10:13
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PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL: 
Item 01 – Fornecimento, instalação e start up de 02 nobreaks (UPS) 60 KVA (modular 
com redundância vertical) para sala cofre do tribunal regional do trabalho da 21ª região 
(TRT/RN), inclusive desinstalação dos 02 nobreaks antigos. 
Fabricante: GL Eletro-Eletrônico LTDA 
Marca: Legrand 
Modelo: Trimod HE D 60 KVA TRI 
Procedência: Importado 
Quantidade: 02 peças 
Garantia dos Nobreaks: 12 meses, on site,  conforme edital. 

 
Descrição Técnica: 
 
NO-BREAK - CARACTERÍSTICAS GERAIS 
a) Quantidade de equipamentos: 02 NO-BREAKS (UPS) 60 kVA (MODULAR COM 
REDUNDÂNCIA VERTICAL); 
b) Nobreak (UPS) modular com potência mínima de 60 kVA e redundância vertical, ou 
seja, os equipamentos serão ser do tipo de montagem modular, com configuração dos 
módulos de potência em N+1, conforme descrição de potência (capacidade ativa total), 
onde: 
● “N” é a quantidade de módulos de potência necessários para atender à carga total; e 
● “+1” representa módulo(s) adicional(is) redundante(s) / contingência. 
c) Ser dividido internamente em módulos ou gavetas de potência, com sistema de 
conexão do tipo “plug & play”, permitindo a substituição dos mesmos com o sistema 
em pleno funcionamento (função hot swap e/ou hot plugged). 
● Os módulos de potência serão conter frações com potência máxima de 30,0 kVA com 
a função hot swap . A quantidade de módulos de potência deve ser de no mínimo 2 
módulos para cada nobreak / UPS. 
d) Quanto às partes que compõem cada equipamento Nobreak, as mesmas serão ser 
intercambiáveis entre os equipamentos, ou seja, possuir compatibilidade entre 
gabinetes, módulos de potência, módulos de bateria, interfaces de comunicação etc.; 
e) Ser eletrônicos e estáticos, com entrada e saída trifásica, do tipo dupla conversão, 
“true online”, onde o inversor alimenta a carga 100% (cem por cento) do tempo; 
f) Utilizar processadores tipo DSP (Digital Signal Processor – Processador Digital de 
Sinais), que oferecem alto desempenho e forma de onda senoidal pura; 
g) Retificador e inversor com IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor – Transistor 
Bipolar de Porta Isolada), permitindo melhor balanceamento da entrada para qualquer 
situação de carga na saída; 
h) Características do inversor / Bypass automático: 
● Regulação estática do Inversor: ± 1%; 
● Regulação dinâmica: ± 1% para degrau de carga 0 a 100% e 100 a 0%; 
● Possuir proteção contra sobretensão na saída do inversor, a qual desliga o inversor e 
transfere a carga para o Bypass; 
● Automaticamente, em caso de falha do equipamento, que a carga seja transferida 
para o Bypass; 
● Que na ocorrência de falha ou retorno da rede AC de entrada, não haja a interrupção 
na tensão de saída (inversor alimenta continuamente a carga); 
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● Sob condições normais de operação, a saída do inversor deverá permanecer 
automaticamente sincronizada com a rede. 
i) Quanto às características físicas, todos os gabinetes (racks) para os equipamentos 
que compõem a solução serão ter: 
● Altura total do solo não superior a 2090 mm, largura <= 680 mm, sem suas 
embalagens, para qualquer um dos gabinetes (Nobreak e/ou baterias); 
● A profundidade dos gabinetes tanto do UPS quanto das baterias deverá estar limitada 
a 1140mm, incluindo o espaço necessário para a ventilação ou acesso à traseira do 
equipamento, de acordo com as recomendações de cada fabricante, de forma a garantir 
uma circulação mínima de 750mm entre os painéis elétricos e os referidos gabinetes; ; 
● Estrutura, porta frontal, porta ou tampa traseira e tampas (laterais e superiores) em 
aço, com ventilações, travas ou fechos rápidos próprios (com chaves, caso sejam 
removíveis); 
● O rack do gabinete principal (ou módulos de potência), de cada equipamento Nobreak, 
deverá possuir ao menos chave de liga / desliga de entrada de alimentação (manual ou 
eletrônica), chave de liga / desliga de saída de fornecimento (manual ou eletrônica), 
chave de bypass manual e chave bypass de manutenção;  
● Os equipamentos serão possuir ventilação forçada própria; 
j) Quanto à quantidade de racks, cada equipamento Nobreak poderá ser composto, no 
máximo, por 02 (dois) gabinetes em sua estrutura completa, sendo 01 (um) gabinete 
para módulos de potência e 01 (um) para módulos de baterias; 
k) Entrada de cabos padrão pela parte inferior do produto; 
l) Bypass de manutenção, para garantir que o produto seja reparado sem a necessidade 
de desligar os equipamentos conectados na saída; 
m) As chaves responsáveis pela alimentação do nobreak (entrada, saída, bypass e 
bypass de manutenção) devem ser internas ao produto com acesso frontal para 
intervenção, com restrição de acesso por meio de porta com chave; 
n) Todas as manutenções devem ser realizadas pelo painel frontal, traseiro e lateral do 
produto; 
o) Portas de comunicação RS232 padrão do produto, não sendo aceito acessórios 
externos; 
p) Saída EPO (Desligamento Emergencial); 
q) Slot para cartão SNMP (com adaptador já incluso); 
r) Contato Seco para notificação dos principais eventos do produto, sendo possível 
configurar os alarmes; 
s) O nobreak deve ser capaz de fazer partida a frio (através das baterias); 
t) Painel LCD com indicação, por meio leds, do status de funcionamento do nobreak; 
u) Dispositivo interno para proteção de Backfeed; 
v) As informações do display LCD serão ser apresentadas em língua portuguesa para 
facilitar o acesso e gerenciamento do equipamento; 
w) Display LCD para acessar as seguintes informações: 
● Tensão por fase; 
● Corrente por fase; 
● Tensão DC do Bus (+-Vdc); 
● Percentual de carga em cada fase; 
● Potência por fase em kVA e kW; 
● Temperatura; 
● Autonomia em minutos; 
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x) Capacidade de trabalhar em um ambiente com temperatura de 0 a 40°C e Umidade 
relativa <95% sem condensação; 
y) Placa de rede SNMP/HTTP integrada ao nobreak, dispositivo interno instalado ao 
nobreak dispondo de uma porta Ethernet (RJ-45) para comunicação via internet e/ou 
redes corporativas, através dos protocolos SNMP/HTTP – TCP/IP; 
z) Cada módulo de potência deve possuir retificador, inversor, booster , carregador de 
baterias e chave de bypass automático; 
aa) Os módulos de potência não serão superar o peso de 40 kg por módulo, 
possibilitando a mobilidade e manutenção do equipamento; 
bb) O nível de ruído (frontal do equipamento), medido a 1 metro de distância, deve ser 
inferior a 70 dBA. 
cc) O gabinete do nobreak deve possuir grau de proteção mínimo de IP20. 
dd) Deverá ser comprovada a adequação às normas da Comissão Eletrotécnica 
Internacional IEC / EN 62040-1. 
ee) Os equipamentos serão ser industrializados, novos e acondicionados 
adequadamente em suas embalagens originais lacradas. 
ff) Cada equipamento deverá ser acompanhado de sua documentação técnica completa 
e atualizada, contendo manuais, guias de instalação, certificados de garantia, licenças 
de software e outros pertinentes. 
gg) Os gabinetes dos equipamentos, assim como seus periféricos e complementos, 
serão estar acompanhados de todos os acessórios para sua perfeita e definitiva 
instalação. 
hh) Serão ser fornecidos manuais (eletrônicos e/ou papel), drivers e acessórios, 
necessários à instalação e operação dos equipamentos, em quantidade igual ao número 
de produtos e, em sua forma original, sendo que não serão aceitas cópias de qualquer 
tipo. 
ii) Todos os documentos serão ser entregues em Português (Brasil). 
jj) Os equipamentos serão estar acompanhados de todos os cabos, acessórios, 
conectores e demais dispositivos necessários ao seu perfeito e definitivo funcionamento. 
kk) Caso as embalagens que contêm os equipamentos (Nobreaks), baterias, periféricos, 
acessórios e outros pertinentes, possuam algum tipo de lacre de inviolabilidade técnica, 
a empresa será convocada a enviar técnico responsável, sem custos para este Tribunal, 
para que as mesmas sejam abertas para verificação prévia (física) do atendimento às 
especificações técnicas deste Termo de Referência e da proposta comercial. 
ll) Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, 
através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, 
como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites 
oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform 
Resource Locator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na 
tabela comprobatória. A não comprovação de alguma característica exigida, quando 
solicitada pela CONTRATANTE, ensejará a desclassificação da proposta; 
mm) Os equipamentos serão recusados se entregues com as especificações técnicas 
em desacordo com as contidas neste documento e/ou com as da proposta da 
CONTRATADA. 
nn) A empresa terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para providenciar a 
substituição do equipamento recusado. 
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NO-BREAK - CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA 
a) Tensão nominal trifásica em 380V com 4 fios (F+F+F+N+T); 
b) Não serão aceitos equipamentos com tensões diferentes de 380V , devido à 
necessidade dos transformadores auxiliares (externos) de entrada e saída, que 
prejudica a confiabilidade e eficiência dos nobreaks; 
c) Faixa de variação permissível na tensão de entrada de pelo menos ±15% sem 
alimentar os equipamentos conectados através das baterias; 
d) Frequência de entrada (60 Hz) e aceitando uma variação de ±5%; 
e) Fator de potência de entrada de mínimo de 0,99 à plena carga e mínimo de 0,98 à 
meia carga; 
f) Protetor contra surtos e transitórios na entrada; 
g) Distorção harmônica de corrente de entrada (THDi) inferior a 5%, para qualquer nível 
de carga na saída, sem a utilização de filtros adicionais; 
h) Rearme automático; 
i) Compatível com geradores a Diesel, ou seja, com a possibilidade de alimentação via 
grupo gerador; 
j) Conexão de entrada por Bornes. 
 
NO-BREAK - CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA 
a) Trifásico (3F+N+T); 
b) Tensão de saída: 380V. 
c) Fator de potência de saída de no mínimo 1,0; 
d) Regulação estática de ±1% para carga balanceada; 
e) Fator de crista: 3:1; 
f) Frequência: 60 Hz ± 0,1% free running; 
g) Forma de onda: senoidal pura; 
h) Inversor por IGBT; 
i) Distorção harmônica (DTHv) <1% para carga 100% linear e <4% para carga 100% 
não linear; 
j) Filtro de rádio frequência para minimização de ruídos eletromagnéticos; 
k) Tempo de transferência: Zero ms (on-line); 
l) Capacidade de sobrecarga na saída do produto: 
● Sobrecarga >115% por 10 minutos ou equivalente; 
● Sobrecarga >130% por 1 minuto ou equivalente; 
m) Rendimento do nobreak deve ser de >=95% ao operar em modo inversor (dupla 
conversão); 
n) Rendimento global (on-line e em bateria): > 90%; 
o) O Nobreak deverá ser composto por módulos de potência passíveis de trabalhar 
divididos por fases independentes ou com saída individualizadas por fase; 
p) Tempo de transferência Rede/ bateria ou para Bypass: zero; 
q) Conexão de saída por Bornes. 
 
NO-BREAK - BANCOS DE BATERIAS 
a) Para cada Nobreak, deverá ser fornecido no mínimo 01 (um) conjunto composto por 
módulos que atenda, dentro das especificações de cada fabricante, comprovada através 
de documental técnico, o tempo mínimo (autonomia) de 08 (oito) minutos à 
100% (cem por cento) da carga plena (60 kW) , para cada equipamento instalado, 
que serão ser válidos durante todo o período de garantia dos equipamentos Nobreak; 
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b) O banco de baterias deverá ser composto por baterias seladas de tecnologia VRLA 
(válvula regulada, sem a emissão de gases), devendo este banco de baterias ser 
incorporado em gavetas, módulos ou gabinetes próprios, junto aos equipamentos 
principais; 
c) A composição das baterias deverá ser resultante da somatória de diversos módulos 
de baterias (strings de baterias), proporcionando a substituição em caso de 
manutenção, sem que haja o comprometimento da carga, resultando apenas numa 
pequena redução da autonomia; 
d) Proteção contra descarga total das baterias; 
e) Para comprovação da autonomia especificada o fabricante deverá apresentar 
memorial de cálculo, com gráfico da curva de baterias junto com a proposta comercial; 
f) Temperatura ambiente: Em operação: Nobreak: 0 a +40 ˚C; 
g) Os módulos de baterias serão possuir a característica “hot swap”, ou seja, permitindo 
a substituição à quente das gavetas de baterias; 
h) As baterias serão ser seladas, VRLA sem exalação de gases; 
i) O carregador deve possuir um controle inteligente que evita o estresse das baterias, 
aplicando níveis ideais de corrente no momento de sua recarga; 
 
CABOS 
a) A Contratada deverá substituir, se necessário, todos os terminais dos condutores de 
forma a adequá-los aos terminais dos novos nobreaks; 
b) Não serão admitidas adaptações grosseiras, que venham a prejudicar o 
funcionamento do equipamento ou oferecer risco de choques e curtos-circuitos; 
c) Todos os terminais serão ser devidamente identificados, conforme diagrama de 
ligação a ser elaborado e adotado pela Contratada; 
d) Todos os terminais devem ser protegidos com tubos termo contrateis de 1kV, que 
são tubos isolantes de poliolefina que se deformam quando submetidos ao calor, 
encolhendo e aderindo aos cabos e aos terminais; 
e) Os condutores serão ser protegidos por eletrodutos PVC tanto acima quanto abaixo 
do piso elevado, não sendo admissível que os cabos fiquem expostos. 
f) Para os condutores serão ser atendidas no mínimo as exigências da norma NBR 5410 
e os requisitos abaixo: 
● Cabo com condutor em fio de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, classe de 
encordoamento 4 ou 5 (flexível ou extraflexível), isolação, enchimento e cobertura em 
composto termoplástico de PVC flexível, temperatura máxima do condutor em serviço 
contínuo de 70°C, para instalações de baixa tensão 0,6/1kV, em conformidade com 
ABNT NBR 7288 e NBR NM 280 e nas cores indicadas em projeto. Fabricante: 
Nexans/Ficap (Vinil 1 kV - BT 0,6/1kV), Pirelli/Prysmian (Sintenax 0,6/1kV) ou similar. 
 
DESINSTALAÇÃO DOS NO-BREAKS ANTIGOS 
a) Desinstalação de nobreak antigo (fabricante: APC / modelo: MGE Galaxy 3000) 
inclusive desconexão e transporte vertical (até 3 metros) / horizontal (até 300 metros 
- área interna). 
 
INSTALAÇÃO COMPLETA DO NO-BREAK 
a) Instalação completa do nobreak fornecido no item 1, inclusive transporte vertical 
(até 3 metros) / horizontal (até 300 metros - área interna), conexões AC (entrada e 
saída), interligação entre módulos, conexões DC (banco de baterias) e start up . 
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SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
a) Deve ser avaliada a sobrecarga dos novos equipamentos sobre estrutura do piso 
elevado existente antes da substituição dos nobreaks antigos, sendo responsabilidade 
total da empresa contratada quaisquer danos ao piso, aos equipamentos antigos / novos 
e instalações existentes, de modo a não causar danos à edificação existente, seja 
estrutural ou de qualquer outra natureza. 
b) Nas instalações e montagens serão ser utilizados todos os EPI’s e EPC’s necessários 
e seguidas todas as normas de segurança aplicáveis, sobretudo as seguintes normas 
regulamentadoras: NR 6 – Equipamento de Proteção Individual (EPI) e NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 
c) Nenhum trabalhador da equipe poderá executar suas funções, sem estar portando e 
utilizando os EPI necessários. 
d) Devem ser apresentados à Fiscalização, com no mínimo 2 dias úteis de antecedência 
das atividades, os certificados válidos dos cursos de NR 10 e de NR 35 para todos os 
trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elétrico e de altura, respectivamente. 
As frentes de serviço somente podem realizar suas atividades, mediante a devida 
regularização. 
e) Aqueles serviços que produzam ruído elevado, desligamentos de energia ou água, 
ou qualquer outro que interfira no ambiente de trabalho de magistrados, servidores e 
jurisdicionados, serão ser realizados fora do horário de expediente do órgão, salvo se 
houver conveniência e autorização prévia do Contratante. 
f) Os serviços que necessitem de acesso a locais onde funcionem postos de trabalho 
serão ter sua execução agendada com cinco dias úteis de antecedência. 
g) Na execução dos serviços deverá ser observado o cuidado com a integridade de todas 
as instalações existentes. 
h) Serão ser colocadas tábuas ou item semelhante sobre o piso durante o transporte e 
execução dos serviços de desinstalação/instalação, de forma a evitar que a intensa 
movimentação dos funcionários danifique o piso. 
i) Os materiais serão ser adequadamente acondicionados de modo a evitar acidentes. 
 
ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES E DE INFRAESTRUTURA 
a) Na montagem da infraestrutura, serão ser usados, quando necessário , os seguintes 
materiais: 
● Caixas de passagem em liga de alumínio silício de alta resistência mecânica e a 
corrosão, possuindo tampa removível e reversível com um lado antiderrapante e outro 
liso, fixada por parafusos de aço galvanizado ou inoxidável, IP≥ 65; 
● Conduletes tipo múltiplo fabricados em liga de alumínio de alta resistência mecânica 
e a corrosão, com parafusos de mesma característica e junta de vedação em borracha 
Neoprene ou similar; 
● Eletrodutos metálicos flexíveis fabricados com fita de aço zincado pelo processo 
contínuo de imersão a quente com revestimento externo em camada de PVC extrudado; 
● Eletrodutos em aço galvanizado a fogo do tipo médio ou pesado; 
● Eletrocalhas em chapa de aço contínua com tampa, galvanizada a fogo, com espessura 
mínima #18; 
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO 
a) Deve permitir que um ou mais sistemas de administração de rede (network 
management systems – NMS) monitorem e administrem os equipamentos da solução 
(Nobreaks) em ambientes de redes TCP/IP; 
b) Deverá possuir sistema de registro de eventos, que possam ser analisados 
posteriormente, possibilitando a análise de seu histórico de ocorrências; 
c) Possuir SW interno que permita o gerenciamento e controle de cada equipamento 
Nobreak através de browsers de internet, compatíveis com o sistema operacional 
Windows 10 ou superior; 
d) Possuir adaptador SNMP que deverá ser também um WebServer que permita o 
gerenciamento e controle dos Nobreaks. 

 
 
 
 

____________________________ 
NELSON REBELATO JÚNIOR 

Administrador de empresa 
RG: 22.517.043-7 

CPF/MF: 155.440.508-48 
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Diadema, 07 de Julho de 2022. 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SETOR DE LICITAÇÕES 
PROAD Nº 651/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 
 
Encaminho a presente proposta, corroborando nossa intenção de concretizar o 
cumprimento do Edital convocatório. 
O valor da proposta permanecerá fixo e irreajustável pelo prazo do presente certame, 
a partir desta data, conforme segue: 

 
PLANILHA DE PREÇOS 

IT QT. MARCA / MODELO V. UNIT. V. TOTAL 

01 02 
pçs 

Fornecimento E Entrega De Nobreak Modular, Potência 
de 60 KVA, Conforme Especificações Técnicas Mínimas: 
• Tensão: 
• Entrada Trifásico 380v / 60 Hz 
• Saída Trifásico 380v / 60 Hz 
• Aplicação: Missão Crítica / Datacenter / Sala Cofre 
• Módulos De Potência (Interno): 
• Máximo 30kva 
• Banco De Baterias: Autonomia Mínima De 08 Minutos 

A Plena Carga (60 Kw); 
• Observação : Para Substituição De Nobreak Antigo 

(Fabricante: APC / Modelo: MGE Galaxy 3000). 
 
Marca: Legrand 
Modelo: Trimod He D 60 KVA Tri 
Cada Unidade Composta Por: 
- Gab. Trimod He D 60 KVA Tri 
- Mód De Potência He Br Trimod 6,7kva 
- Acumulador Eletr Pb 12v 17ah. 
- Mod Net Adapter SBMP Modbus 
- Gab Bat Ebc6s 17ah 240 V - Trimod 

R$ 180.050,00 R$ 360.100,00 

Desinstalação De Nobreak Antigo  
(Fabricante: Apc / Modelo: Mge Galaxy 3000) Inclusive 
Desconexão e Transporte Vertical (Até 3 Metros) / 
Horizontal (Até 300 Metros - Área Interna) 

R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 

Instalação Completa Do Nobreak  
Fornecido No Item 1 , Inclusive Transporte Vertical (Até 
3 Metros) / Horizontal (Até 300 Metros - Área Interna), 
Conexões Ac (Entrada E Saída), Interligação Entre 
Módulos, Conexões DC (Banco De Baterias) E Start Up. 

R$ 750,00 R$ 1.500,00 

 

VALOR TOTAL: R$ 363.600,00 
(trezentos e sessenta e três mil e seiscentos reais) 
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Dados da Empresa: 
Razão Social: GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 
Nome de Fantasia: SMS  
CNPJ: 52.618.139/0030-31 
Inscr. Estadual: 286.322.500.119 
Endereço: Av. Pirâmide, 661/633/731. 
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Conta Corrente: 13006539-9  
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Prazo de entrega: 90 dias (Entrega + Desinstalação + Ativação).      
Condições de pagamento: 30 dias 
 
Garantia:  
Garantia dos Nobreaks: 12 meses, on site, conforme edital. 
 
Contato: Vinicius Pocci Silva 
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E-mail: sms.governo@legrand.com.br 
Fone: 11 – 5644-2494 
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ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 



 ANEXO B 
 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 1.  DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 1.1.  Descrição Geral dos Sistemas 

 NO-BREAK - CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 a)  Quantidade  de  equipamentos:  02  NO-BREAKS  (UPS)  60  kVA  (MODULAR  COM 

 REDUNDÂNCIA VERTICAL); 

 b)  No-break  (UPS)  modular  com  potência  mínima  de  60  kVA  e  redundância  vertical,  ou 

 seja,  os  equipamentos  deverão  ser  do  tipo  de  montagem  modular,  com  configuração  dos 

 módulos  de  potência  em  N+1,  conforme  descrição  de  potência  (capacidade  ativa  total), 

 onde: 

 ●  “N”  é  a  quantidade  de  módulos  de  potência  necessários  para  atender  à  carga 

 total; e 

 ●  “+1” representa módulo(s) adicional(is) redundante(s) / contingência. 

 c)  Ser  dividido  internamente  em  módulos  ou  gavetas  de  potência,  com  sistema  de  conexão 

 do  tipo  “plug  &  play”,  permitindo  a  substituição  dos  mesmos  com  o  sistema  em  pleno 

 funcionamento (função  hot swap  e/ou  hot plugged  ). 

 ●  Os  módulos  de  potência  deverão  conter  frações  com  potência  máxima  de  30,0  kVA 

 com  a  função  hot  swap  .  A  quantidade  de  módulos  de  potência  deve  ser  de  no  mínimo 

 2 módulos para cada nobreak / UPS. 

 d)  Quanto  às  partes  que  compõem  cada  equipamento  Nobreak,  as  mesmas  deverão  ser 

 intercambiáveis  entre  os  equipamentos,  ou  seja,  possuir  compatibilidade  entre  gabinetes, 

 módulos de potência, módulos de bateria, interfaces de comunicação, etc.; 

 e)  Ser  eletrônicos  e  estáticos,  com  entrada  e  saída  trifásica,  do  tipo  dupla  conversão,  “true 

 online”, onde o inversor alimenta a carga 100% (cem por cento) do tempo; 

 f)  Utilizar  processadores  tipo  DSP  (Digital  Signal  Processor  –  Processador  Digital  de 

 Sinais), que oferecem alto desempenho e forma de onda senoidal pura; 

 g)  Retificador  e  inversor  com  IGBT  (Insulated  Gate  Bipolar  Transistor  –  Transistor  Bipolar 

 de  Porta  Isolada),  permitindo  melhor  balanceamento  da  entrada  para  qualquer  situação  de 

 carga na saída; 

 h)  Características do inversor / Bypass automático: 

 ●  Regulação estática do Inversor: ± 1%; 

 ●  Regulação dinâmica: ± 1% para degrau de carga 0 a 100% e 100 a 0%; 

 ●  Possuir  proteção  contra  sobretensão  na  saída  do  inversor,  a  qual  desliga  o  inversor  e 

 transfere a carga para o Bypass; 

 ●  Automaticamente,  em  caso  de  falha  do  equipamento,  que  a  carga  seja  transferida  para 
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 o Bypass; 

 ●  Que  na  ocorrência  de  falha  ou  retorno  da  rede  AC  de  entrada,  não  haja  a  interrupção 

 na tensão de saída (inversor alimenta continuamente a carga); 

 ●  Sob  condições  normais  de  operação,  a  saída  do  inversor  deverá  permanecer 

 automaticamente sincronizada com a rede. 

 i)  Quanto  às  características  físicas,  todos  os  gabinetes  (racks)  para  os  equipamentos  que 

 compõem a solução deverão ter: 

 ●  Altura  total  do  solo  não  superior  a  2090  mm,  largura  <=  680  mm,  sem  suas 

 embalagens, para qualquer um dos gabinetes (Nobreak e/ou baterias); 

 ●  A  profundidade  dos  gabinetes  tanto  do  UPS  quanto  das  baterias  deverá  estar  limitada 

 a  1140mm,  incluindo  o  espaço  necessário  para  a  ventilação  ou  acesso  à  traseira  do 

 equipamento,  de  acordo  com  as  recomendações  de  cada  fabricante,  de  forma  a 

 garantir  uma  circulação  mínima  de  750mm  entre  os  painéis  elétricos  e  os  referidos 

 gabinetes;  ; 

 ●  Estrutura,  porta  frontal,  porta  ou  tampa  traseira  e  tampas  (laterais  e  superiores)  em 

 aço,  com  ventilações,  travas  ou  fechos  rápidos  próprios  (com  chaves,  caso  sejam 

 removíveis); 

 ●  O  rack  do  gabinete  principal  (ou  módulos  de  potência),  de  cada  equipamento 

 Nobreak,  deverá  possuir  ao  menos  chave  de  liga  /  desliga  de  entrada  de  alimentação 

 (manual  ou  eletrônica),  chave  de  liga  /  desliga  de  saída  de  fornecimento  (manual  ou 

 eletrônica), chave de bypass manual e chave bypass de manutenção; 

 ●  Os equipamentos deverão possuir ventilação forçada própria; 

 j)  Quanto  à  quantidade  de  racks,  cada  equipamento  Nobreak  poderá  ser  composto,  no 

 máximo,  por  02  (dois)  gabinetes  em  sua  estrutura  completa,  sendo  01  (um)  gabinete  para 

 módulos de potência e 01 (um) para módulos de baterias; 

 k)  Entrada de cabos padrão pela parte inferior do produto; 

 l)  Bypass  de  manutenção,  para  garantir  que  o  produto  seja  reparado  sem  a  necessidade  de 

 desligar os equipamentos conectados na saída; 

 m)  As  chaves  responsáveis  pela  alimentação  do  nobreak  (entrada,  saída,  bypass  e  bypass  de 

 manutenção)  devem  ser  internas  ao  produto  com  acesso  frontal  para  intervenção,  com 

 restrição de acesso por meio de porta com chave; 

 n)  Todas  as  manutenções  devem  ser  realizadas  pelo  painel  frontal,  traseiro  e  lateral  do 

 produto; 

 o)  Portas de comunicação RS232 padrão do produto, não sendo aceito acessórios externos; 

 p)  Saída EPO (Desligamento Emergencial); 

 q)  Slot para cartão SNMP (com adaptador já incluso); 

 r)  Contato  Seco  para  notificação  dos  principais  eventos  do  produto,  sendo  possível 
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 configurar os alarmes; 

 s)  O nobreak deve ser capaz de fazer partida a frio (através das baterias); 

 t)  Painel LCD com indicação, por meio leds, do status de funcionamento do nobreak; 

 u)  Dispositivo interno para proteção de Backfeed; 

 v)  As  informações  do  display  LCD  deverão  ser  apresentadas  em  língua  portuguesa  para 

 facilitar o acesso e gerenciamento do equipamento; 

 w)  Display LCD para acessar as seguintes informações: 

 ●  Tensão por fase; 

 ●  Corrente por fase; 

 ●  Tensão DC do Bus (+-Vdc); 

 ●  Percentual de carga em cada fase; 

 ●  Potência por fase em kVA e kW; 

 ●  Temperatura; 

 ●  Autonomia em minutos; 

 x)  Capacidade  de  trabalhar  em  um  ambiente  com  temperatura  de  0  a  40°C  e  Umidade 

 relativa <95% sem condensação; 

 y)  Placa  de  rede  SNMP/HTTP  integrada  ao  nobreak,  dispositivo  interno  instalado  ao 

 nobreak  dispondo  de  uma  porta  Ethernet  (RJ-45)  para  comunicação  via  internet  e/ou 

 redes corporativas, através dos protocolos SNMP/HTTP – TCP/IP; 

 z)  Cada  módulo  de  potência  deve  possuir  retificador,  inversor,  booster  ,  carregador  de 

 baterias e chave de  bypass  automático; 

 aa)  Os  módulos  de  potência  não  deverão  superar  o  peso  de  40  kg  por  módulo,  possibilitando 

 a mobilidade e manutenção do equipamento; 

 bb)  O  nível  de  ruído  (frontal  do  equipamento),  medido  a  1  metro  de  distância,  deve  ser 

 inferior a 70 dBA. 

 cc)  O gabinete do nobreak deve possuir grau de proteção mínimo de IP20. 

 dd)  Deverá  ser  comprovada  a  adequação  às  normas  da  Comissão  Eletrotécnica  Internacional 

 IEC / EN 62040-1. 

 ee)  Os  equipamentos  deverão  ser  industrializados,  novos  e  acondicionados  adequadamente 

 em suas embalagens originais lacradas. 

 ff)  Cada  equipamento  deverá  ser  acompanhado  de  sua  documentação  técnica  completa  e 

 atualizada,  contendo  manuais,  guias  de  instalação,  certificados  de  garantia,  licenças  de 

 software e outros pertinentes. 

 gg)  Os  gabinetes  dos  equipamentos,  assim  como  seus  periféricos  e  complementos,  deverão 

 estar acompanhados de todos acessórios para sua perfeita e definitiva instalação. 

 hh)  Deverão  ser  fornecidos  manuais  (eletrônicos  e/ou  papel),  drivers  e  acessórios,  necessários 

 à  instalação  e  operação  dos  equipamentos,  em  quantidade  igual  ao  número  de  produtos  e, 
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 em sua forma original, sendo que não serão aceitas cópias de qualquer tipo. 

 ii)  Todos os documentos deverão ser entregues em Português (Brasil). 

 jj)  Os  equipamentos  deverão  estar  acompanhados  de  todos  os  cabos,  acessórios,  conectores  e 

 demais dispositivos necessários ao seu perfeito e definitivo funcionamento. 

 kk)  Caso  as  embalagens  que  contêm  os  equipamentos  (Nobreaks),  baterias,  periféricos, 

 acessórios  e  outros  pertinentes,  possuam  algum  tipo  de  lacre  de  inviolabilidade  técnica,  a 

 empresa  será  convocada  a  enviar  técnico  responsável,  sem  custos  para  este  Tribunal,  para 

 que  as  mesmas  sejam  abertas  para  verificação  prévia  (física)  do  atendimento  às 

 especificações técnicas deste Termo de Referência e da proposta comercial. 

 ll)  Tabela  comprobatória  das  características  solicitadas,  independente  da  sua  descrição, 

 através  de  documentos  cuja  origem  seja  exclusivamente  do  fabricante  dos  produtos,  como 

 catálogos,  manuais,  ficha  de  especificação  técnica,  informações  obtidas  em  sites  oficiais 

 do  fabricante  através  da  internet,  indicando  as  respectivas  URL  (Uniform  Resource 

 Locator).  As  comprovações  devem  ser  claras,  com  indicação  de  página  na  tabela 

 comprobatória.  A  não  comprovação  de  alguma  característica  exigida,  quando  solicitada 

 pela CONTRATANTE, ensejará a desclassificação da proposta; 

 mm)  Os  equipamentos  serão  recusados  se  entregues  com  as  especificações  técnicas  em 

 desacordo com as contidas neste documento e/ou com as da proposta da CONTRATADA. 

 nn)  A  empresa  terá  o  prazo  de  até  05  (cinco)  dias  corridos  para  providenciar  a  substituição  do 

 equipamento recusado. 

 NO-BREAK - CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA 

 a)  Tensão nominal trifásica em 380V com 4 fios (F+F+F+N+T); 

 b)  Não  serão  aceitos  equipamentos  com  tensões  diferentes  de  380V  ,  devido  à  necessidade 

 dos  transformadores  auxiliares  (externos)  de  entrada  e  saída,  que  prejudica  a 

 confiabilidade e eficiência dos no-breaks; 

 c)  Faixa  de  variação  permissível  na  tensão  de  entrada  de  pelo  menos  ±15%  sem  alimentar  os 

 equipamentos conectados através das baterias; 

 d)  Frequência de entrada (60 Hz) e aceitando uma variação de ±5%; 

 e)  Fator  de  potência  de  entrada  de  mínimo  de  0,99  à  plena  carga  e  mínimo  de  0,98  à  meia 

 carga; 

 f)  Protetor contra surtos e transitórios na entrada; 

 g)  Distorção  harmônica  de  corrente  de  entrada  (THDi)  inferior  a  5%,  para  qualquer  nível  de 

 carga na saída, sem a utilização de filtros adicionais; 

 h)  Rearme automático; 

 i)  Compatível  com  geradores  a  Diesel,  ou  seja,  com  a  possibilidade  de  alimentação  via 

 grupo gerador; 
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 j)  Conexão de entrada por Bornes. 

 NO-BREAK - CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA 

 a)  Trifásico (3F+N+T); 

 b)  Tensão de saída: 380V. 

 c)  Fator de potência de saída de no mínimo 1,0; 

 d)  Regulação estática de ±1% para carga balanceada; 

 e)  Fator de crista: 3:1; 

 f)  Frequência: 60 Hz ± 0,1% free running; 

 g)  Forma de onda: senoidal pura; 

 h)  Inversor por IGBT; 

 i)  Distorção  harmônica  (DTHv)  <1%  para  carga  100%  linear  e  <4%  para  carga  100%  não 

 linear; 

 j)  Filtro de rádio frequência para minimização de ruídos eletromagnéticos; 

 k)  Tempo de transferência: Zero ms (on-line); 

 l)  Capacidade de sobrecarga na saída do produto: 

 ●  Sobrecarga >115% por 10 minutos ou equivalente; 

 ●  Sobrecarga >130% por 1 minuto ou equivalente; 

 m)  Rendimento  do  nobreak  deve  ser  de  >=95%  ao  operar  em  modo  inversor  (dupla 

 conversão); 

 n)  Rendimento global (on-line e em bateria): > 90%; 

 o)  O  Nobreak  deverá  ser  composto  por  módulos  de  potência  passíveis  de  trabalhar  divididos 

 por fases independentes ou com saída individualizadas por fase; 

 p)  Tempo de transferência Rede/ bateria ou para Bypass: zero; 

 q)  Conexão de saída por Bornes. 

 NO-BREAK - BANCOS DE BATERIAS 

 a)  Para  cada  Nobreak,  deverá  ser  fornecido  no  mínimo  01  (um)  conjunto  composto  por 

 módulos  que  atenda,  dentro  das  especificações  de  cada  fabricante,  comprovada  através  de 

 documental  técnico,  o  tempo  mínimo  (autonomia)  de  08  (oito)  minutos  à  100%  (cem 
 por  cento)  da  carga  plena  (60  kW)  ,  para  cada  equipamento  instalado,  que  deverão  ser 

 válidos durante todo o período de garantia dos equipamentos Nobreak; 

 b)  O  banco  de  baterias  deverá  ser  composto  por  baterias  seladas  de  tecnologia  VRLA 

 (válvula  regulada,  sem  a  emissão  de  gases),  devendo  este  banco  de  baterias  ser 

 incorporado  em  gavetas,  módulos  ou  gabinetes  próprios,  junto  aos  equipamentos 

 principais; 

 c)  A  composição  das  baterias  deverá  ser  resultante  da  somatória  de  diversos  módulos  de 
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 baterias  (strings  de  baterias),  proporcionando  a  substituição  em  caso  de  manutenção,  sem 

 que  haja  o  comprometimento  da  carga,  resultando  apenas  numa  pequena  redução  da 

 autonomia; 

 d)  Proteção contra descarga total das baterias; 

 e)  Para  comprovação  da  autonomia  especificada  o  fabricante  deverá  apresentar  memorial  de 

 cálculo, com gráfico da curva de baterias junto com a proposta comercial; 

 f)  Temperatura ambiente: Em operação: Nobreak: 0 a +40 ˚C; 

 g)  Os  módulos  de  baterias  deverão  possuir  a  característica  “hot  swap”,  ou  seja,  permitindo  a 

 substituição à quente das gavetas de baterias; 

 h)  As baterias deverão ser seladas, VRLA sem exalação de gases; 

 i)  O  carregador  deve  possuir  um  controle  inteligente  que  evita  o  estresse  das  baterias, 

 aplicando níveis ideais de corrente no momento de sua recarga; 

 CABOS 

 a)  A  Contratada  deverá  substituir,  se  necessário,  todos  os  terminais  dos  condutores  de  forma 

 a adequá-los aos terminais dos novos no-breaks; 

 b)  Não  serão  admitidas  adaptações  grosseiras,  que  venham  a  prejudicar  o  funcionamento  do 

 equipamento ou oferecer risco de choques e curto-circuitos; 

 c)  Todos  os  terminais  deverão  ser  devidamente  identificados,  conforme  diagrama  de  ligação 

 a ser elaborado e adotado pela Contratada; 

 d)  Todos  os  terminais  devem  ser  protegidos  com  tubos  termocontráteis  de  1kV,  que  são 

 tubos  isolantes  de  poliolefina  que  se  deformam  quando  submetidos  ao  calor,  encolhendo  e 

 aderindo aos cabos e aos terminais; 

 e)  Os  condutores  deverão  ser  protegidos  por  eletrodutos  PVC  tanto  acima  quanto  abaixo  do 

 piso elevado, não sendo admissível que os cabos fiquem expostos. 

 f)  Para  os  condutores  deverão  ser  atendidas  no  mínimo  as  exigências  da  norma  NBR  5410  e 

 os requisitos abaixo: 

 ●  Cabo  com  condutor  em  fio  de  cobre  eletrolítico  nu,  têmpera  mole,  classe  de 

 encordoamento  4  ou  5  (flexível  ou  extra-flexível),  isolação,  enchimento  e  cobertura 

 em  composto  termoplástico  de  PVC  flexível,  temperatura  máxima  do  condutor  em 

 serviço  contínuo  de  70°C,  para  instalações  de  baixa  tensão  0,6/1kV,  em  conformidade 

 com  ABNT  NBR  7288  e  NBR  NM  280  e  nas  cores  indicadas  em  projeto.  Fabricante: 

 Nexans/Ficap  (Vinil  1  kV  -  BT  0,6/1kV),  Pirelli/Prysmian  (Sintenax  0,6/1kV)  ou 

 similar. 

 DESINSTALAÇÃO DOS NO-BREAKS ANTIGOS 

 a)  Desinstalação  de  no-break  antigo  (fabricante:  APC  /  modelo:  MGE  Galaxy  3000) 
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 inclusive  desconexão  e  transporte  vertical  (até  3  metros)  /  horizontal  (até  300  metros  - 

 área interna). 

 INSTALAÇÃO COMPLETA DO NO-BREAK 

 a)  Instalação  completa  do  no-break  fornecido  no  item  1,  inclusive  transporte  vertical  (até  3 

 metros)  /  horizontal  (até  300  metros  -  área  interna),  conexões  AC  (entrada  e  saída), 

 interligação entre módulos, conexões DC (banco de baterias) e  start up  . 

 SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 

 a)  Deve  ser  avaliada  a  sobrecarga  dos  novos  equipamentos  sobre  estrutura  do  piso  elevado 

 existente  antes  da  substituição  dos  no-breaks  antigos,  sendo  responsabilidade  total  da 

 empresa  contratada  quaisquer  danos  ao  piso,  aos  equipamentos  antigos  /  novos  e 

 instalações  existentes,  de  modo  a  não  causar  danos  à  edificação  existente,  seja  estrutural 

 ou de qualquer outra natureza. 

 b)  Nas  instalações  e  montagens  deverão  ser  utilizados  todos  os  EPI’s  e  EPC’s  necessários  e 

 seguidas  todas  as  normas  de  segurança  aplicáveis,  sobretudo  as  seguintes  normas 

 regulamentadoras:  NR  6  –  Equipamento  de  Proteção  Individual  (EPI)  e  NR  10  – 

 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 

 c)  Nenhum  trabalhador  da  equipe  poderá  executar  suas  funções,  sem  estar  portando  e 

 utilizando os EPI necessários. 

 d)  Devem  ser  apresentados  à  Fiscalização,  com  no  mínimo  2  dias  úteis  de  antecedência  das 

 atividades,  os  certificados  válidos  dos  cursos  de  NR  10  e  de  NR  35  para  todos  os 

 trabalhadores  que  estiverem  expostos  aos  riscos  elétrico  e  de  altura,  respectivamente.  As 

 frentes  de  serviço  somente  podem  realizar  suas  atividades,  mediante  a  devida 

 regularização. 

 e)  Aqueles  serviços  que  produzam  ruído  elevado,  desligamentos  de  energia  ou  água,  ou 

 qualquer  outro  que  interfira  no  ambiente  de  trabalho  de  magistrados,  servidores  e 

 jurisdicionados,  deverão  ser  realizados  fora  do  horário  de  expediente  do  órgão,  salvo  se 

 houver conveniência e autorização prévia do Contratante. 

 f)  Os  serviços  que  necessitem  de  acesso  a  locais  onde  funcionem  postos  de  trabalho  deverão 

 ter sua execução agendada com cinco dias úteis de antecedência. 

 g)  Na  execução  dos  serviços  deverá  ser  observado  o  cuidado  com  a  integridade  de  todas  as 

 instalações existentes. 

 h)  Deverão  ser  colocadas  tábuas  ou  item  semelhante  sobre  o  piso  durante  o  transporte  e 

 execução  dos  serviços  de  desinstalação/instalação,  de  forma  a  evitar  que  a  intensa 

 movimentação dos funcionários danifique o piso. 

 i)  Os materiais deverão ser adequadamente acondicionados de modo a evitar acidentes. 
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 ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES E DE INFRAESTRUTURA 

 a)  Na  montagem  da  infraestrutura,  deverão  ser  usados,  quando  necessário  ,  os  seguintes 

 materiais: 

 ●  Caixas  de  passagem  em  liga  de  alumínio  silício  de  alta  resistência  mecânica  e  a 

 corrosão,  possuindo  tampa  removível  e  reversível  com  um  lado  antiderrapante  e  outro 

 liso, fixada por parafusos de aço galvanizado ou inoxidável, IP≥ 65; 

 ●  Conduletes  tipo  múltiplo  fabricados  em  liga  de  alumínio  de  alta  resistência  mecânica 

 e  a  corrosão,  com  parafusos  de  mesma  característica  e  junta  de  vedação  em  borracha 

 neoprene ou similar; 

 ●  Eletrodutos  metálicos  flexíveis  fabricados  com  fita  de  aço  zincado  pelo  processo 

 contínuo  de  imersão  a  quente  com  revestimento  externo  em  camada  de  PVC 

 extrudado; 

 ●  Eletrodutos em aço galvanizado a fogo do tipo médio ou pesado; 

 ●  Eletrocalhas  em  chapa  de  aço  contínua  com  tampa,  galvanizada  a  fogo,  com  espessura 

 mínima #18; 

 SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO 

 a)  Deve  permitir  que  um  ou  mais  sistemas  de  administração  de  rede  (network  management 

 systems  –  NMS)  monitorem  e  administrem  os  equipamentos  da  solução  (Nobreaks)  em 

 ambientes de redes TCP/IP; 

 b)  Deverá  possuir  sistema  de  registro  de  eventos,  que  possam  ser  analisados  posteriormente, 

 possibilitando a análise de seu histórico de ocorrências; 

 c)  Possuir  SW  interno  que  permita  o  gerenciamento  e  controle  de  cada  equipamento 

 Nobreak  através  de  browsers  de  internet,  compatíveis  com  o  sistema  operacional 

 Windows 10 ou superior; 

 d)  Possuir  adaptador  SNMP  que  deverá  ser  também  um  WebServer  que  permita  o 

 gerenciamento e controle dos Nobreaks. 

 TREINAMENTO 

 a)  O  objetivo  do  treinamento  é  capacitar  os  técnicos  da  contratante  e  suas  empresas 

 terceirizadas  para  a  operação,  gerenciamento,  monitoramento  e  manutenção  dos 

 equipamentos fornecidos e instalados. 

 b)  A  duração  do  treinamento  deverá  ser  de  4  (quatro)  horas,  sendo  distribuído  com  2  (duas) 

 horas teóricas e 2 (duas) horas práticas. 

 c)  As  partes  teórica  e  prática  deverão  ser  realizadas  nas  dependências  da  Sede  TRT/RN 

 (Natal/RN),  no  local  da  instalação,  após  a  entrada  em  operação  dos  equipamentos,  em 

 data a ser acordada entre a Contratada e a Fiscalização. 
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 d)  O  programa  do  treinamento  deverá  ser  aprovado  previamente  pelo  contratante,  e  deverá 

 estar coerente com os equipamentos instalados. 

 e)  A turma será composta por até 8 (oito) pessoas, indicadas pelo Contratante. 

 f)  As  despesas  do  treinamento,  inclusive  material  didático  impresso  e  em  meio  digital, 

 viagens  e  estadia  dos  instrutores,  ou  despesas  semelhantes  a  estas  serão  de 

 responsabilidade  da  Contratada  e  deverá  estar  contemplado  no  valor  da  proposta.  Os 

 custos  com  deslocamento,  diárias,  hospedagem  e  demais  despesas  relativas  aos 

 participantes do treinamento não são de responsabilidade da Contratada. 

 PROJETO  AS BUILT 

 a)  Antes  da  realização  do  comissionamento  a  Contratada  deverá  entregar  em  meio  digital, 

 formato  DWG,  e  em  formato  impresso  2  cópias  do  as  built  da  instalação,  o  qual  será 

 conferido  durante  o  processo,  e,  caso  haja  necessidade,  adaptado  para  atender  às 

 exigências feitas no mesmo. 

 b)  Havendo  necessidade  de  adaptações  no  projeto  após  a  instalação,  o  as  built  retificado 

 deverá  ser  entregue  como  um  dos  documentos  necessários  para  a  emissão  do  Termo  de 

 Recebimento Definitivo. 

 PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

 a)  A  empresa  vencedora  do  processo  licitatório  deverá  garantir  os  produtos,  por  ela 

 fabricados  e/ou  fornecidos,  pelo  período  de  12  (doze)  meses,  para  todos  os  equipamentos, 

 periféricos,  acessórios,  serviços  e  outros  pertinentes,  baterias  inclusive,  assim  como 

 produtos  de  software,  descritos  neste  processo  licitatório,  necessários  ao  seu  perfeito  e 

 definitivo  funcionamento,  incluída  a  garantia  legal,  contados  a  partir  da  instalação 

 definitiva dos equipamentos adquiridos, objeto deste processo. 

 b)  Atendimento  em  garantia  compreende  a  substituição  corretiva  e/ou  preventiva  de  peças, 

 acrescida de mão de obra, para o reparo de defeitos de fabricação e/ou funcionamento. 

 c)  Os  equipamentos  e  serviços  a  serem  executados,  deverão  estar  de  acordo  com  os  manuais 

 e normas técnicas específicas para o objeto deste edital. 

 d)  Quanto  à  prestação  dos  serviços  de  suporte  técnico,  assistência  técnica  (manutenção)  e 

 dos tempos de atendimento, durante o período de garantia: 

 ●  É  necessária  a  entrega  de  documentação  para  este  Regional,  contendo  as  informações 

 necessárias  para  abertura  dos  chamados  de  suporte  técnico  e/ou  assistência  técnica, 

 para  atender  a  problemas  na  solução  adquirida,  seja  para  atendimento  on-site  dos 

 equipamentos,  seja  para  problemas  e  esclarecimento  de  dúvidas  de  software,  por 

 telefone  (através  de  número  nacional  isento  de  tarifação  telefônica  -  por  exemplo, 

 prefixo  0800  -  ou  de  telefone  fixo  localizado  no  município  de  Natal/RN),  ou  por 
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 correio  eletrônico  e,  se  disponível,  por  acesso  à  área  de  suporte  técnico  através  de 

 endereço eletrônico (Web Site) do fabricante do equipamento; 

 ●  Os  serviços  de  suporte  técnico  consistem  no  esclarecimento  de  dúvidas  de  caráter 

 técnico  referente  a  informações  de  uso  e  configuração  dos  equipamentos,  periféricos, 

 acessórios  e  outros  pertinentes,  assim  como  produtos  de  software,  descritos  neste 

 processo licitatório, necessários ao seu perfeito e definitivo funcionamento; 

 ●  Quando  da  solicitação  de  suporte  técnico,  os  questionamentos  deverão  ser 

 respondidos  plenamente  em  no  máximo  04  (quatro)  dias  úteis,  contados  a  partir  da 

 formalização  da  dúvida  técnica  através  de  contato  telefônico  e/ou  envio  de 

 correspondência  eletrônica  (correio  eletrônico),  pelo  gestor  do  contrato  de  suporte  / 

 manutenção  deste  Regional  e,  a  área  técnica  responsável  da  empresa  vencedora  do 

 presente edital ou do fabricante do equipamento indicado pela mesma; 

 ●  Os  serviços  de  assistência  técnica  consistem  na  reparação  de  eventuais  falhas  dos 

 equipamentos,  periféricos,  acessórios  e  outros  pertinentes,  mediante  a  substituição  de 

 peças,  componentes  ou  materiais  que  se  apresentarem  defeituosos,  assim  como  a 

 remoção,  às  suas  expensas,  do  objeto  ou  de  partes  deste  em  que  se  verificarem  vícios, 

 defeitos  ou  incorreções  resultantes  dos  materiais  empregados  ou  da  execução  dos 

 serviços pela empresa; 

 ●  A  empresa  deverá  prestar  assistência  técnica  nas  dependências  do  TRT-RN,  na 

 modalidade  “on-site”,  de  segunda  a  sexta-feira,  no  horário  compreendido  entre  as 

 08:00  hs  e  às  18:00  hs,  durante  todo  o  período  de  garantia,  e  será  responsável,  por  sua 

 conta  e  risco,  pela  remoção  de  peças  e  acessórios  para  seu  laboratório,  que  ocorrerá 

 apenas  quando  a  execução  do  serviço  comprovadamente  assim  o  exigir  e  mediante 

 autorização escrita fornecida pela autoridade competente; 

 ●  A  empresa  deverá  garantir  a  existência  e  o  fornecimento  de  peças  e  componentes  para 

 reposição durante todo o período de garantia; 

 ●  Na  realização  de  chamado  técnico,  a  empresa  deverá  fornecer  número  de  registro  do 

 mesmo para acompanhamento; 

 ●  Serão  utilizadas  somente  peças  e  componentes  originais,  salvo  nos  casos 

 fundamentados por escrito e aceitos previamente por este Regional; 

 ●  Após  as  manutenções  (sejam  corretivas  e  /  ou  preventivas)  e  ao  final  do  período  de  12 

 (doze)  meses,  deverá  ser  emitido  relatório  comprobatório  da  situação  dos 

 equipamentos  naquele  instante,  sendo  que  o  mesmo  deverá  efetivamente  manter  as 

 características de potência e tempo de bateria até o último relatório; 

 ○  Caso  alguns  dos  componentes  estejam  em  desacordo  com  as  características 

 descritas, os mesmos deverão ser substituídos, inclusive baterias. 

 ●  Ao  término  do  período  de  garantia  deverá  ser  entregue  01  (um)  relatório  técnico 
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 detalhando  o  status  do  equipamento,  gerado  após  uma  vistoria  final  pela  empresa 

 vencedora  do  processo  licitatório  ou  pelo  fabricante  do  equipamento.  Tal  atividade 

 deverá  ser  agendada  previamente  com  a  área  gestora  deste  processo,  e  deverá  incluir 

 atividades de reaperto, revisão e outros ajustes nos equipamentos; 

 ○  Caso  seja  necessária  a  participação  de  outras  áreas  ou  seções  nessa  atividade, 

 com  atuação  ou  não,  ou  outras  que  serão  afetadas  direta  ou  indiretamente 

 pelas  atividades,  o  agendamento  poderá  sofrer  alterações,  conforme  os 

 interesses deste Regional. 

 ●  Somente  o(s)  técnico(s)  autorizado(s)  pela  empresa  vencedora  do  presente  edital 

 estará(ão)  habilitados  a  reparar  defeitos  cobertos  pela  garantia,  assim  como  prestar 

 serviços  de  manutenção  corretiva  ou  eventuais  preventivas  emergências  (Recall)  na 

 solução adquirida; 

 ●  Durante  o  período  de  vigência  da  garantia,  o  produto  terá  assistência  técnica  que 

 respeitará os seguintes prazos: 

 ○  Atender  aos  chamados  para  manutenção  em  prazo  não  superior  a  24  (vinte  e 

 quatro) horas, contadas da comunicação do defeito por este Regional; 

 ○  Executar  o  serviço  de  manutenção  no  prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias  úteis, 

 contados  a  partir  do  envio  de  comunicação  que  subsidiou  a  abertura  do 

 chamado. 

 ●  Quando  o  término  da  manutenção  preventiva  e/ou  corretiva  –  seja  no  caso  de  falha, 

 defeito  e/ou  qualquer  outro  problema  na  solução  adquirida  –  for  ultrapassar  o(s) 

 prazo(s)  previsto(s)  no  item  anterior,  a  empresa  deverá  providenciar  a  colocação  de 

 equipamento  equivalente  ou  de  superior  configuração  como  backup,  até  que  a  solução 

 adquirida seja reparada; 

 ●  Quando  da  situação  prevista  no  item  anterior,  a  empresa  deverá  informar 

 emergencialmente  este  Regional  e  tomar  todas  as  providências,  às  suas  expensas,  para 

 a  colocação  de  equipamento(s)  provisório(s)  (backup),  com  características 

 equivalentes  ou  superiores  à  configuração  existente,  quando  a  previsão  de  término  do 

 reparo do equipamento de produção ultrapassar o prazo previsto no item anterior; 

 ●  O  equipamento  provisório  deverá  permanecer  instalado  em  produção,  sem  custos  para 

 este Tribunal, até que seja sanado o defeito do equipamento em manutenção; 

 ●  Caso  o  atendimento  do  chamado,  seja  de  suporte  técnico  ou  assistência  técnica,  não 

 seja  realizado  dentro  dos  prazos  aqui  definidos,  ou  ainda,  qualquer  determinação  aqui 

 expressa  não  seja  atendida,  a  empresa  ficará  sujeita  às  penalizações  estabelecidas  em 

 Lei e pelo edital. 

 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
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 a)  O  start-up  (ativação)  do  equipamento  é  responsabilidade  do  fabricante  do  equipamento  é 

 parte integrante do fornecimento do equipamento; 

 b)  Quanto  ao  local  de  instalação,  os  equipamentos  serão  instalados  em  ambiente  próprio,  no 

 endereço  indicado,  devendo  ter  dimensões  compatíveis  com  o  espaço  existente,  a  saber, 

 sala  com  aproximadamente  9,88m².  O  ambiente  possui  a  seguinte  infraestrutura  em  seu 

 interior: 

 ●  Quadro geral de entrada elétrica, para os equipamentos Nobreak; 

 ●  Quadros de saída elétrica, para cada equipamento Nobreak, e; 

 ●  Sistema  de  refrigeração,  com  redundância  de  equipamentos  (montado  para 

 casos de contingência / manutenção do principal). 

 ●  Sistemas de monitoramento e alarmes. 

 c)  Caso  a  instalação  dos  equipamentos  Nobreak  exija  inclusões  e/ou  alterações  da 

 infraestrutura  eletroeletrônica  atualmente  implementada  (como  acréscimo  de  quadros, 

 transformadores,  instalação  de  cabos  elétricos  adicionais  etc.),  estas  deverão  ser 

 submetidas  através  de  projeto  próprio  a  ser  encaminhado  para  aprovação  da 

 Coordenadoria  de  Engenharia  e  Arquitetura  antes  de  sua  definitiva  instalação  e  ficarão  as 

 custas da empresa vencedora do processo licitatório; 

 d)  Casos  não  relacionados  aqui,  mas  referentes  a  outros  fatores  estruturais,  deverão  ser 

 submetidos  /  encaminhados  aos  cuidados  da  Coordenadoria  de  Engenharia  e  Arquitetura, 

 para análise antes do Startup do equipamento; 

 e)  Todos  os  equipamentos  e  licenças  de  uso,  descritos  neste  processo,  deverão  ser 

 registrados  em  nome  do  Contratante  (TRT-RN),  junto  a  seus  respectivos  fabricantes,  pela 

 empresa vencedora do processo licitatório. 

 f)  Devem  ser  apresentados  os  catálogos  técnicos,  folhas  de  dados  (datasheets)  e  toda  a 

 documentação necessária para a comprovação das exigências acima. 
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ANEXO V – NOTA DE EMPENHO 

 



Data e hora da consulta:

Usuário:

  14/07/2022 12:56

        ***.855.514-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

80021 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO REAL - (R$)

2022 NE 283

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 168218 0100000000 449052 - -

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

14/07/2022 Ordinário PROAD0006512022 - 363.600,00

52.618.139/0030-31 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.

PROAD.651/2022 - Pregão nº 006/2022. Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e start
up de 2 equipamentos no-breaks (UPS ¿ Fonte de Energia Ininterrupta)  de 60 kVA (modular com redundância
vertical) para Sala-Cofre, principal Data Center do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, localizado em
Natal/RN.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

PIRAMIDE 661       633 E 731 ELDORADO

CEP

09970-330

Município

DIADEMA SP

UF Telefone

XXXX

CNPJ

02.544.593/0001-82

CEP

59063-900

Endereço

AV. CAPITAO MOR GOUVEIA, 3104   -LAGOA NOVA

Município

NATAL

UF

RN

Telefone

(084)4006.3000

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

14/07/2022 10:38:13
Operação
Alteração

JOSÉ DO
CARMO DE
ALMEIDA
FILHO

14/07/2022 12:58



Data e hora da consulta:

Usuário:

  14/07/2022 12:56

        ***.855.514-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 363.600,00

Total da Lista

Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

001 363.600,00Fornecimento, instalação e start up de 02 (dois) equipamentos no-breaks
(UPS ¿ Fonte de Energia Ininterrupta)  de 60 kVA (modular com
redundância vertical) para Sala-Cofre, principal Data Center do Tribunal
Regional do Trabalho da 21ª Região, localizado em Natal/RN, inclusive a
desinstalação de 02 equipamentos de no-breaks existentes no local, em
conformidade com as condições, quantidades e exigências estabelecidas
no Termo de Referência e seus anexos.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

14/07/2022 Inclusão 1,00000 363.600,0000 363.600,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

CARLO HENRIQUE BRANDAO TEIXEIRA

***.868.584-**

14/07/2022 10:38:13

Gestor Financeiro

ENOCK DE PAIVA CAVALCANTE

***.511.274-**

14/07/2022 10:32:37

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

14/07/2022 10:38:13
Operação
Alteração
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